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Začíná generální oprava silnice 1/34
Práce na obnově živičného krytu vozovky a práce související (oprava části přilehlých chodníků,
rekonstrukce a přemístění přechodů pro chodce,
oprava kanalizačních šachet), to vše začíná na silnici 1. třídy vedoucí ulicí Hegerovou až po poličské
gymnázium.
Práce odstartovaly 23. září 2013 a měly by trvat
do 30. listopadu 2013. Rekonstrukce bude začínat
u kruhového objezdu, pokračovat dále ulicí Hegerovou až po křižovatku na Pomezí. Opravy budou
probíhat za provozu, provoz bude omezen dopravním značením, přes noc budou na stavbě fungovat
semafory.
V sobotu 28. října 2013 bude zcela uzavřena
křižovatka sil. I/34 a II/362 u gymnázia, objízdná
trasa pro směr od Bystrého povede ulicemi Wolkerova, Janáčkova a Družstevní; pro směr od Svitav
ulicemi Družstevní, Mánesova a Dvořákova, na
objízdné trasy budou týden předem rozmístěny
přenosné značky B28 (Zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou s uvedením termínu uzavírky
Opravu silnice provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR, předpokládané náklady představují částku

cca 12 mil. korun. V návaznosti na opravu silnice
provede město Polička ve své režii generální obnovu chodníku na ulici Hegerova (pravá strana ulice
směr Svitavy – od firmy Agronea do konce ulice),
předpokládané náklady nového chodníku jsou ve
výši 1,5 mil. korun. Opraven bude také chodník
na nábřeží Svobody od semaforu okolo gymnázia,
předpokládané náklady jsou ve výši 425 tis. Kč.
Dojde zároveň k rekonstrukci poklopů kanálů
i šachet kanalizačního potrubí. Město zafinancuje
i opravu přechodů pro chodce tak, aby odpovídaly
stávajícím normám. Generální úpravy se dočkají
přechody na křižovatce u gymnázia a také na ulici
Hegerova poblíž křižovatky na Pomezí. Celkové
předpokládané náklady na opravu přechodů jsou
ve výši 500 tis. Kč a zahrnují nové ostrůvky, osvětlení i dopravní značení.
Další obnovu živičného krytu provádí ŘSD ČR
v úseku od Masokombinátu k Poličce. Komunikace zůstává průjezdná, provoz řízen semafory popř.
dopravním značením. Termín – 26. 9. – 24. 11.
2013.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Maminky do Nového Města
Vzhledem k uzavření porodnice v Litomyšli,
která působila jako spádová pro rodičky z Poličky a okolí, je novoměstská porodnice připravena,
jak personálně, tak kapacitně, zajistit maminkám
z Poličska veškerou profesionální péči jim i jejich
miminkům.
„Těšíme se na maminky z Poličska a jsme připraveni jim nabídnout veškerou péči,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení novoměstské
nemocnice MUDr. Jiří Hrdina.
V Novém Městě se každoročně narodí na osm set
dětí. Samozřejmostí jsou pro budoucí maminky
předporodní kurzy, které porodnice pořádá každé
první pondělí v měsíci od 14 hodin. Kurzy vede
vrchní sestra Jitka Vařáková. Kurzy jsou bezplat-

né, rádi na nich přivítají i partnera maminky. Na
kurz navazuje prohlídka porodního sálu.
Moderní porodní sály umožňují přítomnost
otce také u porodu v intimních podmínkách
zachovávajících soukromí. V současnosti takto
v novoměstské porodnici rodí tři čtvrtiny všech
párů. Za přítomnost otce u porodu se nehradí
žádné poplatky. Přítomnost otce u porodu není
podmíněna absolvováním zvláštních předporodních kurzů.
Podrobné informace lze získat na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz nebo na tel.
č. 566 801 327. Spoustu informací mohou maminky najít také na facebookových stránkách Porodnice Nové Město na Moravě.

Neodkládejte výměnu řidičských průkazů!
Odbor dopravy Městského úřadu Polička tímto
informuje veřejnost o skutečnosti, že v současné
době zbývá ještě cca 750 námi evidovaných řidičů,
kteří jsou povinni do konce letošního roku provést výměnu svého řidičského průkazu vydaného
v době od 1. ledna 2001 do 1. května 2004. Dotčení
řidiči by neměli s výměnou svého řidičského průkazu otálet, neboť na konci roku může být pracoviště odboru dopravy – registr řidičů přetížené
a čekací doba k vyřízení podání žádosti o výměnu
řidičského průkazu se může oproti běžnému provozu radikálně zvýšit.
Pro výměnu budete potřebovat jednu barevnou
nebo černobílou fotografii průkazového formátu
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz,
platný doklad totožnosti a vyplněný předepsaný

tiskopis „Žádosti o vydání řidičského průkazu“,
který je k dispozici na pracovišti Odboru dopravy
MěÚ Polička, Nádražní 304. Je třeba počítat s tím,
že k vyřízení předmětné žádosti a vydání nového
řidičského průkazu dochází zpravidla do 20 dnů
od jejího podání.
(pokr. na str. 3)
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Opravy na sídlišti
Boženy Němcové
Počátkem září byla zahájena realizace oprav
komunikací a chodníků na ul. B. Němcové v Poličce. Součástí oprav za cca 4 milióny korun je
nový asfaltový povrch vozovky, výměna cca 88
metrů kanalizace, na chodníky položí řemeslníci
betonovou zámkovou dlažbu. Stavební práce potrvají zhruba 3 měsíce, provoz komunikace bude
omezen.

„Naší snahou je opravovat hlavní povrchy na
všech sídlištích v Poličce, každý rok obnovíme
jedno sídliště. V letošním roce jsme vybrali sídliště Boženy Němcové. Sídliště bylo vybudované
v sedmdesátých letech dvacátého století, je zcela
pochopitelné, že vozovky a chodníky už vzaly za
své. V příštím roce chceme vyměnit chodníky na
sídlišti Hegerova, “ komentuje rekonstrukci starosta města Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Poličští „draci“
opět vítězí
Družstvo Kladkostroj Polička obhájilo v závodě
dračích lodí na Velkém Dářku v sobotu 24. srpna
loňské 1. místo! Vítězná posádka z Poličky byla
nejlepší z 35 družstev, v první desítce se umístily
i dva další poličské týmy, a to na 7. a 9. místě.
(pokr. na str. 2)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 21. října
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Zvon se opět
rozezní

Dobré zprávy pro sportovní fanoušky

V červencové Jitřence jsme vás informovali
o průběhu opravy zvonů na věži kostela sv. Jakuba.
Nyní dodáváme další informace a zároveň pozvánku na slavnostní rozeznění největšího poličského
zvonu.
Na konci srpna byl největší a nejtěžší zvon „Českých patronů a ochránců“ o hmotnosti 1.540 kg
spuštěn do dolního zvonového patra, kde byl usazen na novou dubovou zvonovou stolici. K tomu,
aby mohl zvonit, bylo ještě nutné vyrobit novou
dřevěnou hlavu zvonu včetně kompletních kovářských úchytů a nového srdce a vybavit ho elektrickým lineárním motorem. Počítali jsme, že zvonění
na tento zvon bude zahájeno během září, ale termín se nakonec posunul na měsíc říjen.
Nyní bychom vás tedy chtěli pozvat na slavnostní požehnání a rozeznění tohoto největšího poličského zvonu, které se uskuteční v neděli 13. října
v 8.30 hodin. Zároveň bude možné zvon zhlédnout
od 8.30 do 10.30 hod. a pak od 11.30 do 12.30 hod.
V tuto dobu si budete moci před kostelem přečíst
základní informace a prohlédnout fotky z opravy
zvonu.
Se zprovozněním dalších čtyř zvonů počítáme do konce příštího roku. Znovu bychom chtěli
poděkovat všem, kteří na tuto opravu přispěli.
Bez těchto ochotných dárců a také bez příspěvků
z Pardubického kraje a města Poličky bychom tuto
náročnou akci zvládnout nemohli.
P. Miloslav Brhel, Ing. Petr Šafář

Dokončeno parkoviště
u plaveckého bazénu
Nových 10 parkovacích míst bylo dokončeno na
parkovišti u Plaveckého bazénu v Poličce. Zároveň
byla vybudována nová příjezdová komunikace
k parkovišti. Rozšíření parkoviště bylo vyvoláno
potřebami návštěvníků bazénu, zejména maminek s dětmi.

Město Polička v budování parkovacích míst pokračuje i nadále. Další stavební práce probíhají
na ulici Hegerova (8 míst) a na ulici Družstevní
(11 míst).
Všechna parkoviště buduje na základě výsledku výběrového řízení firma Dlažba Vysoké Mýto,
s.r.o., náklady představují částku 896.000 Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Zimní stadion v Poličce ozvučen!
Nové moderní ozvučení bylo naistalováno během měsíce srpna na poličském hokejovém stadionu. Stadion je tedy výborně připraven na zahájení
letošní hokejové sezóny. Nové mikrofony, reproboxy, mixážní pult, ale i například mikroporty pro
trenéry, to vše zahrnuje nová zvuková technika,
kterou pro Poličku zajistila firma Ladislav Ministr Pardubice. Firma, která je vítězem výběrového řízení, ozvučila nejen stadion v Poličce, ale
i např. ČEZ Arénu v Pardubicích. Hodnota nového
ozvučení je cca 186 tis. Kč, 80 tis. Kč bylo uhrazeno z grantu Pardubického kraje, zbytek zaplatilo
město Polička. Nezbývá než popřát všem fandům
poličského hokeje, ať nové ozvučení hlásí samé
dobré výsledky a výhry!
Bike park v Poličce
Rada města Poličky podpořila žádost o vytvoření bike parku na pozemcích města Poličky. Vyšla
vstříc partě nadšenců, kteří chtějí zrealizovat ná-

pad, vybudovat v areálu poličské sjezdovky místo
pro sjezd na horských kolech, včetně skoků a překážek. V současné době jsou již některé překážky
připravené k umístění. Park by se měl skládat
zhruba z 10-15 větších skoků po levé straně sjezdovky. Za posledním skokem by měl být hliněný
val pro dojezd a bezpečnost jezdců. První cyklisté
budou moci vyzkoušet překážky již v říjnu. Spodní
část sjezdovky bude sloužit pro jízdu nejmenším
dětem, postupně budou umístěny překážky v horní části sjezdovky a také v lese po levé straně svahu.
A proč právě prostor sjezdovky? Cyklisty bude nahoru vyvážet vlek, který je v zimě využíván lyžaři.
Prostor poličské sjezdovky bude tak využit v zimě
i v létě. „Naším cílem je vytvořit pestré a zajímavé prostředí, děti se zároveň mohou přihlásit do
kroužku „downhill“, který vzniká v poličské Mozaice,“ uvádí jeden z nadšených budovatelů areálu,
Hynek Strachoň.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

O dětech a budoucnosti
Vážení a milí spoluobčané,
osmi měsíců letošního roku bohužel potvrzuje daldovolte mi vyjádřit mé obavy ze současného de- ší pokles (loni 52 dětí a letos pouhých 46 dětí).
mografického vývoje v naší zemi včetně reálných
Vážení přátelé, těžce hledám patřičná slova, ktedopadů na naše město Poličku.
rými bych vyjádřil vážnost této situace. Ptám se:
Již delší dobu s velkým znepokojením sleduji „Kam to vše spěje a jaká bude situace za 10 – 20 let
velmi špatný a stále se zhoršující trend v počtu na- v našich školách, v počtu našich obyvatel a s tím
rozených dětí. Tuším, že si mnozí z vás řeknou, že
spojeného výnosu ze sdílených daní, využití sporza situace přeplněných školek a povrchního medi- tovních, kulturních a ostatních kapacit našeho
álního obrazu, starosta píše hlouposti.
města a mnohé další dopady, které tato situace
Nicméně se pokusím za pomoci argumentace
přinese?“
a několika čísel dokázat, že současná situace je
Jak je možné, že naše skutečné bohatství – naše
velmi znepokojující a realistický odhad budoucího
děti, náš smysl života, jsou v takové situaci? Otevývoje lze označit za katastrofický.
vřeně přiznávám, že mě nic netrápí více, než tento
Naše země patří mezi 10 států s nejnižší porod- neutěšený stav a hlavně nezadržitelný budoucí poností na světě. Po Japonsku, Německu a překva- kles v počtu nově se rodících dětí.
pivě i katolickém Polsku a Itálii, je někde i naše
Jsem realista a dobře vím, že naše pozice a možpozice.
nost nápravy jsou velmi slabé. Dnešní doba je
Dovolte mi několik čísel. V poválečném období
šílená a dětem nepřeje, nicméně moc prosím vás
bylo v České republice dosaženo populačního vr- všechny, udělejme maximum možného pro zmírcholu v roce 1974, kdy se narodilo 194 tisíc dětí. nění této strašlivé situace a využijme každé příleV roce 1990 se narodilo již jen 130 tisíc dětí a pak
žitosti ke zlepšení stavu. Prosím i podnikatele, aby
pokračoval pokles až na minimum v r. 1999 s po- s vypětím všech sil vytvářeli nová pracovní místa.
čtem pouze 89 500 dětí. Po tomto kritickém roku
Hlavními prioritami musí být snaha vytvářet
sice dochází k pozvolnému obratu a to až do roku
nová pracovní místa a dostupné bydlení pro mla2008, kdy se v Česku rodí 119 570 dětí a mnozí jsou
dé lidi. Je nezbytné udržet v našem městě alespoň
přesvědčeni, že tento trend je trvalý.
část mladých lidí, kteří velmi často po ukončení vyBohužel je téměř jisté a nezpochybnitelné, že za
sokých škol hledají práci mimo Poličku, především
tímto nárůstem stojí početná generace narozená
v Praze, a svůj životní potenciál realizují jinde. Jen
v sedmdesátých letech, tzv. Husákovy děti, a že
tak máme alespoň malou šanci dostát naší zodpopočet nově rozených dětí má přímou úměru z této
vědnosti a předat město v dobrém stavu další gedoby. Myslím, že se dnes již nenajde nikdo, kdo se
neraci.
odváží tvrdit, že tato úměra neplatí a je jisté, že
Moc děkuji za přečtení tohoto příspěvku a za
takto početnou reprodukční skupinu již nikdy mít
pochopení složité situace, kterou jsem se snažil
nebudeme. Data z devadesátých let to jednoznačně
stručně vystihnout v takto malém prostoru.
potvrzují. V roce 2012 se rodí již jen 108 tisíc dětí
S přátelským pozdravem
a za letošní 1. pololetí 52 tisíc. To je úbytek proti
Jaroslav Martinů, starosta města
stejnému období roku 2012 o dalších 2000 dětí.
Tento několik let trvající trend snižování porodnosti bude i nadále pokračovat a vedle mnoha faktorů dnešní doby je založen především na faktu, že
populace v reprodukčním věku bude i nadále slábnout. Existují odhady velmi fundovaných odborníků, že porodnost v naší zemi během 20 let po(pokr. ze str. 1)
Úspěšným závodníkům poblaklesne na 70 tisíc. To, myslím, ve srovnání s rokem
hopřál i starosta města Jaroslav Martinů. V živé
1974 (194 tisíc) nepotřebuje další komentář.
diskusi se debatovalo o přípravě na závod i o závoJe jisté, že tento neblahý trend má velké dopady
du samotném. A jak se změnil oproti loňsku tým,
i na města velikosti naší Poličky. V roce 2010 se
v našem městě narodilo 114 dětí, bohužel v loň- který vede pan Jiří Štěpánek? Závodu se účastnilo
ském roce již jenom 70, což je neuvěřitelný pokles. 12 původních závodníků a 9 nováčků, změnila se
i dámská zástupkyně v roli bubenice. Bojovnost
Rád bych věřil a moc bych si přál, aby tento špatný
rok byl pouze výjimkou, která se již nebude opa- a radost z vítězství však zůstává.
Podrobné informace o vítězství „dračí“ posádky
kovat.
V letošním roce s velkým napětím sleduji aktu- ve sportovní rubrice tohoto vydání Jitřenky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
ální stav, který po vyhodnocení a srovnání prvních
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Poličští „draci“
opět vítězí

VolbyZahrajte
do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
si Geofun
ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím předčasným
volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky .
Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta ČR
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013
Sb. v částce 102, rozeslané dne 28. srpna 2013.
Právní úprava je obsažena v zákoně č. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění
a v prováděcí vyhlášce č.233/2000 Sb. v platném
znění.
Termín voleb
Volby se konají v pátek 25. října (hlasování od 14
do 22 hodin) a v sobotu 26. října 2013 (hlasování
od 8 do 14 hodin).
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (tj. 26. října 2013) dosáhne věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem omezené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví (karanténa)
a zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu.
Na úřední desce MěÚ a na výlepových plochách
ve městě bude nejpozději 10. října 2013 zveřejněno tzv. Oznámení o době a místě konání voleb, kde
bude území Poličky podle místa trvalého pobytu
voliče rozděleno na okrsky a kde budou uvedeny
volební místnosti.
Volební okrsky a volební místnosti jsou stejné
jako při volbě prezidenta v lednu 2013 :
1. pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160,
7. Agronea a.s., Hegerova 170
8. DPS „ Penzion“, Družstevní 970
9. Agronea a.s., jídelna, Hegerova
10. Modřec čp. 15, restaurace
11. Lezník čp. 68, osadní výbor
12. Střítež, čp. 42, osadní výbor.
Voličské průkazy
Lze volit rovněž na voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky
event. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
O vydání voličského průkazu lze požádat na odboru vnitřních věcí městského úřadu
a) písemně nejpozději do pátku 18. října
Žádost v listinné podobě musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče.
Žádost lze podat i v elektronické podobě, pokud
tato bude opatřena uznávaným elektronickým

podpisem nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.
b) osobně nejpozději do středy 23. října 2013 do
16 hodin.
Fakticky lze voličské průkazy vydávat nejdříve
ve čtvrtek 10. října 2013.
Zvláštní seznam
Při těchto volbách mohou volit i voliči zapsaní ve
zvláštním seznamu.
Tento seznam vede městský úřad na základě
oznámení vedoucího příslušného zařízení pro voliče, kteří nejsou v jeho územním obvodu přihlášeni
k trvalému pobytu a jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče, event.
ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 1 den
přede dnem voleb na adresu trvalého pobytu prostřednictvím České pošty.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve všech volebních místnostech.
Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové
volební komisi prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Po provedení záznamu v seznamu voličů obdrží
volič úřední obálku a je povinen se odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky budou vytištěny samostatně pro
každou politickou stranu, hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku bude uvedeno číslo určené
losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních
krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo
koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto
číslo neobsazeno. Proto nemusí hlasovací lístky
tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada
hlasovacích lístků nemusí obsahovat všechna čísla
(losování probíhá celostátně a v našem kraji nemusí kandidovat všechny volební strany).
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací
lístek té politické strany, hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává svůj hlas ve
prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, hnutí či koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič úřední obálku do volební urny.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat městský úřad (podatelna tel.
461 723 888) a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Lze tak učinit pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Budoucí rozvoj
Poličky
Zastupitelstvo města schválilo v roce 2007 Strategický plán rozvoje města (SPRM) Poličky pro období let 2008 - 2013. Velké množství stěžejních aktivit
z tohoto plánu bylo zrealizováno, něco se nezdařilo,
jinde nevznikla shoda v zastupitelstvu. Strategický
dokument měl být průběžně aktualizován. Po 6 letech se městské zastupitelstvo dohodlo na jeho aktualizaci pro následující období let 2014 - 2020.
Strategický plán rozvoje města Poličky se bude
týkat řady rozvojových oblastí. Postihne jak technickou infrastrukturu, tedy např. co je třeba řešit
v zasíťování, kanalizaci, energetice, či veřejném
prostranství, tak i rozvoj vzdělávání, zdravotnictví
a sociální služby. Významnou rozvojovou oblastí
dokumentu je bydlení, životní prostředí, kulturní dědictví, cestovní ruch a využití volného času.
Strategický plán zahrne dále neméně důležité oblasti dopravy, lesnictví, rozvoje podnikání, bezpečnosti a prevence kriminality. Samostatně zůstane
zpracována oblast „komunikující město“, která se
zabývá tím, jak nadále co nejlépe informovat veřejnost o aktivitách města Poličky. Po prvotním zpracování, které již bylo zahájeno v srpnu letošního
roku, bude dokument dán k námětům zastupitelům a prostřednictvím internetu i veřejnosti.
Původním záměrem bylo zadat aktualizaci strategického plánu nějaké dodavatelské společnosti. Je nasnadě, že dodavatelská společnost by se
neobešla bez námětů, dat a údajů poskytnutých
zaměstnanci města. Ti by byli firmě z podstaty
věci plně nápomocni. Cizí společnosti by bylo nezbytné vysvětlovat místní možnosti a podmínky,
aby se dostala k bližšímu pochopení města a jeho
potřeb a výstupy poté byly adekvátní. Tyto zákonitosti, spolu s vyššími finančními nároky a dalšími
důvody, vedly k tomu, že rada města přijala návrh,
aby aktualizaci plánu provedli přímo zaměstnanci města, čímž se větší část finančních prostředků
ušetří. Úspora finančních prostředků by mohla být
ještě prospěšnější, pokud by se ušetřené prostředky použily na posílení dotací na sportovní a kulturní činnost pro sportovní kluby a zájmové organizace, které značnou měrou přispívají k bohatosti
a pestrosti společenského života v Poličce. Přáním
mi zůstává, aby se k tomuto nápadu přidala i většina zastupitelů na svém nejbližším jednání.
Mgr. Jan Matouš
radní města Poličky

Neodkládejte výměnu
řidičských průkazů!
(pokr. ze str. 1)
Povinná výměna řidičského
průkazu je od poplatku osvobozena, pokud se nejedná o vydání dokladu v kratší lhůtě (5 pracovních dnů). Osoby, které požádají o vydání průkazu
v této kratší době, jsou povinny uhradit správní
poplatek ve výši 500 Kč.
Upozorňujeme, že řízení motorového vozidla
s neplatným řidičským průkazem je, stejně jako
nesplnění povinnosti provést jeho výměnu, jednáním protiprávním, které je možné sankčně postihnout podle příslušného právního předpisu.
Další informace týkající se povinné výměny řidičských průkazů můžete nalézt na internetových
stránkách Ministerstva dopravy ČR, konkrétně na
www.vymentesiridicak.cz
OD MěÚ Polička

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Usnesení městské rady
Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady
města Poličky konané dne 2. září 2013
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2013, dle
důvodové zprávy
RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu
Polička s účinností od 3. září 2013, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje Nájemní smlouvu s Bytovým družstvem Svitavy, k nájmu části střechy pro umístění
anténního stojanu s anténou pro přenos signálu
městského bezdrátového rozhlasu do části Střítež,
a to na bytovém domě ve Stříteži, č. p. 62, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na
akci „Parkoviště u bytových domů čp. 889 - 891, ul.
Družstevní v Poličce, Parkoviště u bytových domů
čp. 899 - 903, ul. Hegerova v Poličce, Parkoviště
u plaveckého bazénu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na
akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce
- III. etapa – komunikace“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce - odstranění havarijního stavu“
s Mgr. BcA. Petrem Gláserem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ s firmou REK plus, s.r.o., Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem
Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička jako
vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky
č. p. 74/st. p. č. 101 v k. ú. Pustá Rybná, dle důvodové
zprávy.
RM souhlasí s udělením plné moci tajemníkovi
JUDr. Bohuslavu Břeňovi, MPA k zastupování města
Poličky v dražebním jednání dle usnesení o nařízení
dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 029 EX
835/10-55 ze dne 19. 8. 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití znaku města Poličky pro propagační materiály závodů v cyklokrosu TOI TOI Cup,
dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města
Poličky konané dne 16. 9. 2013
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití znaku města Poličky firmě Seznam.cz, a.s., Praha v rámci projektu „Firmy.cz“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky - areál
hradu Svojanova ve výši 400 tis. Kč, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši
805 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu kulturní památky - Mariánského (morového) sloupu v městské památkové
zóně Polička ve výši 300 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - sochy
Naše osvobození v k.ú. Polička ve výši 57 tis. Kč, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních

4

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - sochy
Poroba v k.ú. Polička ve výši 51 tis. Kč, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - pomníku padlým I. světové války v k.ú. Polička ve výši
65 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zajištění akce „Restaurátorská oprava kříže s kamenným
podstavcem v k. ú. Lezník z pozemku p. p. č. 688“,
dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předloženou zprávu o zapojení Kina - Tylova domu v Poličce do Evropské satelitní
dálnice pro příjem signálu, dle důvodové zprávy.
RM pověřuje PhDr. Davida Junka řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené
Mgr. Pavly Juklové, a to od 1. 10. 2013 na dobu nejvýše 2 let, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předložené termíny festivalů a přehlídky pořádané Tylovým domem v Poličce
v roce 2014 takto:
• 18. ročník Jazzového festivalu 22. – 27. 4. 2014
• 17. ročník Martinů festu 2014 16. – 25. 5. 2014
• 23. ročník Polička *555
15. – 17. 8. 2014
• 4. ročník Zákrejsova Polička 11. – 15. 10. 2014.
RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 9. 9. 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“ a vyplacení honorářů
autorům dle návrhu v zápise z ediční rady, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na přípravu vydání knihy s pracovním názvem „Dějiny města
Poličky“ s nakladatelstvím ARGO spol. s r.o., Praha
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje k realizaci investiční akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM poskytnutí finančního příspěvku pro Adykt, o.s., Čistá, ve výši 10 000 Kč na
prevenci rizikového chování, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.11/2013 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí fin. příspěvků pro:
• Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve
výši 6 000 Kč na náklady 20. setkání České tábornické unie se Skauty
• Josef Kopecký, ve výši 3 000 Kč na dendrochronologický výzkum roubených stavení čp. 22 a 42
v Lezníku - dokumentace, určení stáří pomocí
dendrochronologie
• Paed. Dr. Miloš Král, ve výši 15 000 Kč na geofyzikální průzkum technologií DEMP k potvrzení
či vyvrácení existence hrádku Kněževes (Kaviny),
pozemek je majetkem města Poličky
• Filip Škoda, ve výši 5 000 Kč na činnost florbalového oddílu, dopravu k turnajům, pronájem hal,
materiální vybavení
• Mgr. Jaroslav Kacálek, ve výši 10 000 Kč na sportovní činnost Terezy Vytlačilové
• Asociace nositelů legionářských tradic, o. s., ve
výši 1 000 Kč na vydávání časopisu Historický
kaleidoskop
• Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady na podzimní
výstavu konanou 17. - 18. 8. 2013
• Dalibor Nitsch, ve výši 2 000 Kč na nákup míčů,
startovné na turnajích, PHM
• Klub českých turistů Jiřího Gutha Jarkovského
Jimramov, ve výši 5 000 Kč na činnost a obnovu
turistického značení
• Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5 000 Kč na
částečné dofinancování opravy střechy skladu
obilí a sena po krádeži střešní krytiny.
• RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
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• Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na
nátěrové hmoty pro klubovnu, doplnění vybavení klubovny
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia
Polička, ve výši 5 000 Kč na obnovu sportovního
a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny a auta, přátelské setkání, dofinancování projektu sportovně relaxačního centra
Maděra
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 6 000 Kč na
tábor v Anglii - příspěvek na dopravu
• Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši
14 000 Kč na přípravu divadelních představení
• Miloš Jandl, ve výši 16 000 Kč na zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu účinkujících,
koní a dalších zvířat na místo konání, krmení
pro zvířata, občerstvení, zajištění úklidu - v rámci královských slavností 7/2013 a živý betlém
1/2014 na Palackého náměstí
• HC Spartak Polička o. s., ve výši 5 000 Kč na činnost hokejového klubu
• SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského a žákovského družstva skateboardistů a náklady na účast
v Českém a Světovém poháru v roce 2013
• Sportovní kluby Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 20 000 Kč na náklady na
mistrovství ČR Brno a náklady na zajištění 1. ligy
juniorek (cestovné, pronájmy hal, rozhodčí)
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
výši 12 000 Kč na zabezpečení konání soustředění oddílové mládeže, činnost šachového kroužku
mládeže
• CANTES o. s. skupina Polička, ve výši 10 000 Kč
na činnost sdružení (krmení, veterinární péče,
PHM)
• Oblastní charita Polička, ve výši 18 000 Kč na
brašny pro sestry hospicového týmu
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
14 000 Kč na výměnu oken a dveří v klubovně
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 8 000 Kč na výsadbu keřů a kultivovaných stromů v rámci rekonstrukce „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově
ulici.
RM postupuje žádost o poskytnutí finančního příspěvku o.s. Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička k rozhodnutí ZM.
RM doporučuje ZM schválit výkupy pozemků
v k.ú. Polička pro účely bytové výstavby v lokalitě
Jiráskova - Bezručova od soukromých vlastníků, dle
důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-Kč/m2 s tím,
že kupující město Polička uhradí veškeré náklady
související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající
4 % z kupní ceny, která bude započítána do celkové
kupní ceny.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Kalendář akcí

Kino Polička

říjen 2013

Tylův dům
Zveme příznivkyně i příznivce módy, aby
si přišli zpestřit odpoledne i svůj šatník.
Vstupné: 110 Kč

Úterý 1. říjen, v 19.00 hodin, velký sál TD
LUCIA ŠORALOVÁ a LA ALMA
O lásce, cti a kuráži. Lucia Šoralová je
slovenská zpěvačka, která v posledních
letech působí převážně v České republice.
Vstupné: 150 Kč

Pondělí 21. října, v 19.00 hodin, velký sál TD
KOMICI, s.r.o.
Skvělé stand-up představení (ti nejlepší
z pořadu Na stojáka), ve kterém se představí Ruda z Ostravy, Miloš Knor a Iva
Pazderková.
Vstupné: 200 Kč

Pátek 4. říjen, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Přístupno veřejnosti

Pátek 25. říjen, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Přístupno veřejnosti

Sobota 5. října v 15.00 hodin, velký sál TD
DEN SENIORŮ – dechová hudba
ROZMARÝNKA
Vedle pozvaných jubilantů zveme na akci
i širokou veřejnost.
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Sobota 26. října, od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál-stolová úprava TD
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba
Pardubická 6.
Vstupné: 50 Kč

Pondělí 7. října, v 19.00 hodin, velký sál TD
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Ang Li (Kanada) – klavír. Koncert v rámci
KPH
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 10. říjen, v 9.30 a 11.00 hodin, velký sál TD
ROMEO A JULIE (VE)DLE ROMIA
UND JULIETY
Barokní přepis proslulé Shakespearovy
hry v nastudování Geisslers Hofcomoedianten. Divadelní představení pro
střední školy.
Pátek 11. říjen, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Přístupno veřejnosti

Tylův dům v Poličce otevírá

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2013
Vstupné: 70 Kč (nedělní pohádka 40 Kč)
Abonentní průkazka na všechna večerní
představení (mimo pohádky) 180 Kč
Sobota 12. října v 17.00 hodin, velký sál TD
F. Zákrejs: ANEŽKA
Divadelní spolek Tyl Polička
Neděle 13. října ve 14.00 hodin, velký sál TD
V. Beran: JŮLINKA A KOUZELNÉ
RAČÍ KLEPETO
Pohádka pro děti. Divadlo Devítka Ostrava
Neděle 13. října v 19.00 hodin, velký sál TD
M. G. Sauvajon: KACHNA NA
POMERANČÍCH
Divadlo Devítka Ostrava
Pondělí 14. října v 19.00 hodin, velký sál TD
LUCERNA aneb KNĚŽNA SE
VRACÍ
Divadelní ochotnický soubor Prut z Korouhve
Úterý 15. října v 19.00 hodin, velký sál TD
P. Němec: AMANT
Hornoújezdský ochotnický spolek
Středa 16. října v 19.00 hodin, velký sál TD
L. Smoljak: HYMNA
Divadelní spolek Žďár, o. s. Žďár nad Sázavou
Pátek 18. října, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Neveřejná prodloužená spojená s rautem.
Sobota 19. října, v 16.00 hodin,
velký sál-stolová úprava TD
MÓDNÍ SHOW

čtvrtek 31. října, v 19.00 hodin, velký sál TD
Slavnostní koncert k 65. výročí
založení ZUŠ B. Martinů
Koncert pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé zaměřený na přípravu
na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 7., 14., 28. listopadu a 5. prosince 2013 vždy ve čtvrtek od
19.00 do 22.00 hodin v malém sále Tylova domu
v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Závazné přihlášky s platbou se přijímají v kanceláři Tylova domu od 21. do 31. října
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Středa 2. října v 18.00 hodin, velký sál TD
OGGY A ŠKODÍCI
2D animovaná komedie, Francie, 80
minut, český dabing, přístupný, vstupné 90 Kč
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy
a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní
do věčné bitvy.
Úterý 8. října v 18.00 hodin, velký sál TD
KAMEŇÁK 4 + beseda s tvůrci
filmu
2D komedie, ČR, 88 minut, přístupný
od 15 let, vstupné 150 Kč
Exkluzivně pro Poličku! Předpremiéra,
kterou uvede producent Jiří Pomeje za
účasti tvůrců a herců.
Středa 9. října v 19.00 hodin, velký sál TD
RIVALOVÉ
2D sportovně-životopisné akční drama, USA/N/VB, 123 minut, titulky,
přístupný, vstupné 120 Kč
Skutečný příběh Nikiho Laudy.
Sobota 19. října ve 21.00 hodin,
velký sál TD-stolová úprava
KAMEŇÁK 4
2D komedie, ČR, 88 minut, přístupný
od 15 let, vstupné 110 Kč
Filmová projekce ve stylu „kinokavárny“. S možností zakoupení občerstvení.
Středa 23. října v 19.00 hodin, velký sál TD
ONE DIRECTION: THIS IS US
3D hudební, USA, 92 minut, titulky,
přístupný, vstupné 120 Kč
Hudební 3D film o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině
One Direction. Fanoušky této britské
kapely čekají strhující záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých
show.
Pondělí 28. října v 18.00 hodin, velký sál TD
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
3D animovaná komedie pro děti, USA,
96 minut, dabing, přístupný, vstupné
155 Kč
Na malé i velké diváky čeká setkání
s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint
bude mít s kamarády spoustu práce
uvést vše zase na pravou míru.
Středa 30. října v 19.00 hodin, velký sál TD
PŘÍBĚH KMOTRA
2D životopisné drama, ČR, 99 minut,
do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
Skutečný příběh velké lásky, lásky
k penězům. Drama o muži, který toho
věděl příliš.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz
Tylův dům v Poličce nabízí

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V JAZYKOVÝCH KURZECH
ve školním roce 2013/2014

Podrobné informace o kurzech naleznete na
www. tyluvdum.cz
nebo vám je poskytneme přímo v Tylově domě.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Zákrejsova Polička již potřetí!

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
14. - 19. 10. – Jazz Goes to
Town 2013
XIX. ročník mezinárodního
jazzového festivalu. Hudební
kluby, Divadlo Drak, Kongresové centrum Aldis.
CHEB
3. - 6. 10. – Divadlo jednoho herce
Tato mezinárodní přehlídka je jediným festivalem svého druhu v České republice, program XVII.
ročníku najdete na webu Západočeského divadla
v Chebu.
JINDŘICHŮV HRADEC
5. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení turistické sezóny spojené s tradiční
cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným
programem.
KUTNÁ HORA
15. 9. - 01. 12. – Come in
výstava česko-německého designu na pomezí
volného umění, Galerie Středočeského kraje.
LITOMYŠL
4. – 7. 10. - ArchiMyšl 2013
Bohatý program na různých místech ve městě
při příležitosti oslav Světového dne architektury,
vč. koncertu klavírního dua E. Viklický a P. Schönová.
POLIČKA
12. - 17. 10. – Zákrejsova Polička
Velký sál Tylova domu v Poličce - III. ročník
nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických
souborů.

TŘEBOŇ
5. 10. – Jabkobraní
Masarykovo náměstí - tradiční podzimní slavnost jablek: jablečné speciality, soutěže o nejkrásnější jablko, o nejlepší štrúdl, ovocný trh.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PODZIM 2013
přístupné veřejnosti

Vstup bude povolen pouze ve společenském
oblečení a to na balkon a bude zpoplatněn jednorázovou vstupenkou bez vrácenky.
Přijít bude možné mezi 19.00 – 20.00 hodinou,
pak se budova uzavírá.
Na balkon není dovoleno nosit občerstvení (platí
i pro alkohol v uzavřené lahvi!) k dispozici bude
nealko-bar.
Bude zabezpečeno, aby do probíhající taneční
lekce nebyl umožněn vstup veřejnosti.
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sobota 12. 10. v 17 hodin - DS Tyl Polička
F. Zákrejs: ANEŽKA
Tragická pověst, neboli Poslední poprava na Šibeničním vrchu, nazývaná též
truchlohrou. Hrdinkou tohoto dramatu
je Anežka, neprávem obviněná z vraždy
svého manžela.
neděle 13. 10. ve 14 hodin - Divadlo Devítka Ostrava
V. Beran: JŮLINKA A KOUZELNÉ
RAČÍ KLEPETO
Pohádka pro děti. O princeznu Jůlinku se
přijíždí ucházet král Cendelín ze sousedního bohatého království …
neděle 13. 10. v 19 hodin - Divadlo Devítka Ostrava
M. G. Sauvajon: KACHNA NA
POMERANČÍCH

Komedie, která s humorem řeší vážnou
situaci manželské nevěry. Patnáct let
harmonického manželství může leckoho
i unavit, a tak zde vzniká touha po změně
a novém životě.
pondělí 14. 10. v 19 hodin - Divadelní ochotnický
soubor Prut z Korouhve
LUCERNA aneb KNĚŽNA SE
VRACÍ
Úpravou divadelní hry „Lucerna“ vznikla
ztřeštěná komedie, jež si neklade za cíl nic
jiného, než příjemně pobavit a polechtat
bránice diváků.
úterý 15. 10. v 19 hodin - Hornoújezdský
ochotnický spolek
P. Němec: AMANT
Situační komedie o jednom dějství plus
epilog. Maminky to s námi vždycky myslí
dobře!
středa 16. 10. v 19 hodin - Divadelní spolek
Žďár, o. s.
L. Smoljak: HYMNA
Hra se zpěvy. V kraji znáš-li bohumilém,
duše útlé v těle čilém. Mysl jasnou, vznik
a zdar a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů
slavné plémě, mezi Čechy domov můj.
Těšíme se na příjemná setkávání v prostorách
Tylova domu při představeních v rámci přehlídky
amatérských divadelních souborů Zákrejsova Polička 2013.

Program RC MaTami

TELČ
12. 10. - Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hod.
Na Baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem do historického centra, prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení. Farmářské trhy od 9 do
16 hod. na náměstí.

Tylův dům v Poličce oznamuje,
že od října budou jednotlivé lekce

V Tylově domě v Poličce uvítáme 5 ochotnických
souborů z blízka i daleka. Na prknech poličského divadla si zahraje poličský Divadelní spolek Tyl, Divadlo Devítka z Ostravy, Divadelní ochotnický soubor
Prut z Korouhve, Hornoújezdský ochotnický spolek
a Divadelní spolek Žďár, o. s. ze Žďáru nad Sázavou.
Zájemci o vstupenky mají možnost si na všechny
večerní představení zakoupit finančně výhodnou
permanentku. Vstupné na jednotlivá představení
je 70 Kč (nedělní odpolední pohádka 40 Kč). Předprodej byl zahájen na obvyklých předprodejních
místech Tylova domu (IC Polička, IC Bystré a CK
Ko-Tour Polička). Pokladna Tylova domu se bude
otevírat vždy hodinu před jednotlivými představeními.

Jsme tu pro vás během lekcí cvičení, kroužků pro rodiče s dětmi či výtvarných a kreativních
dílniček. Program doplňujeme
přednáškami z různých oborů, dobročinnou činností i nárazovými akcemi vlastními i těmi konanými ve spolupráci
s ostatními místními organizacemi. Přijďte
mezi nás! Jistě si z naší nabídky vyberete
Pravidelný program
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ (pro rodiče s dětmi
od 1 do 4 let)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
každé pondělí od 9.30 hod.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen
formou čteného textu.
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi od 1 do 3 let)
každé pondělí a čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 18.00-19.00 hod.
Kondiční cvičení v kombinaci s posilováním
zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a síly.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Lída Burešová
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každou neděli od 18.00 hod.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém
pro vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ) VEČER PRO ŽENY
11. 10. 2013 (pátek) od 16.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivý večer.
Přihlašujte se přes sms na tel: 777 619 234.
Povede: tým MaTami
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – „Podzimní dílnička „
8. 10. 2013 (úterý) od 16.00 hod.
Přijďte si naaranžovat podzimní dekoraci
z přírodních materiálů. S sebou si přineste
pouze košík či nádobku.
Povede: Lída Burešová a Lenka Kunčíková
• PRVNÍ POMOC - zaměřeno na děti
24. 10. 2013 (čtvrtek) od 16.30 hod.
Základy první pomoci aneb jak pomoci dětem
při úrazech, které se mohou stát v domácnosti,
ale i všude kolem nás.
Povede: MUDr. Daniela Dobiášová
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Tvořivý večer pro ženy:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Fitness cvičení pro ženy:
30 Kč
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Říjnový program knihovny
Festival
norské
kultury
Dva jazyky – jeden kraj, úterý
15. října ve 20.00 hod. v Divadelním klubu
Přijďte Norsko o něco více
poznat v rámci festivalu Dva
jazyky – jeden kraj. Festival, konající se ve vybraných deseti městech ČR, vám přiblíží Norsko, jeho
přírodu, kulturu, historii i současné dění v této
pozoruhodné, ale v srdci Evropy nepříliš známé,
zemi. V komponovaném programu poznáte Norsko umělecky, literárně i geograficky. Do světa obdivuhodné norské přírody, za jejími krásami, ale
také za stavbami historickými i těmi novými, nás
přenese videoprojekce prezentace s názvem „Krásy Země Vikingů“ za doprovodu etnické hudby,
která vykouzlí atmosféru pod nebem s polární září.
Poznáme přední norské umělce a severské spisovatele i jejich poslední knihy překladů do češtiny.
V autorském čtení překladatelů se bude možno
zaposlouchat do překladů veršů velkých norských
básníků různých období a směrů. V rámci festivalu bude v české premiéře uveden krátkometrážní
film Mord, natočený podle novely jednoho z největších norských básníků Hanse Borliho. Program
jako celek je sestaven tak, aby žánrově rozmanitou
formou představil z Norska to podstatné.

lostranské, Prastaré pověsti české nebo Pohádky
skřítka Bonifáce. Návštěvníci se také mohou těšit
na ilustrace k autorským knihám jakými jsou Tadeáš a hradní tajemství nebo Mamutí jezero, aneb
na shledanou v Libni. Jaromír František Palme,
řečený Fumas, ilustrátor, písničkář a frontman
kapely Původní Bureš, zahraje, zazpívá a uvede
výstavu svých kreseb. Ukázky ilustrací budou k vidění ve vestibulu knihovny do 1. listopadu, tak neváhejte a nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu.

Tylův dům v Poličce
otevírá nový pohybový kroužek pro dospělé

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
PRO KAŽDÉHO
cvičení je zaměřeno na:
• správní držení těla •
• udržení tělesné kondice •
• protažení a posílení problémových partií •
• zpevnění svalstva a odstranění svalových
dysbalancí •
• odstranění stresu a únavy, zklidnění •
Začínáme již ve středu 2. října v 18.45 hodin
Pro 1. školní pololetí bude kurz probíhat
od 2. 10. 2013 do 29. 1. 2014 v 15 lekcích, vždy ve
středu 18.45 – 19.45 hod. v malém
sále Tylova domu
lektorka: Hana Hejtmánková
cena 600 Kč
Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve –
možno i po prvních lekcích
Nabízíme vám, abyste si naše nové cvičení přišli
na jednu lekci vyzkoušet

Výstava ilustrací Jaromíra F. Palmeho,
5. 10. – 1. 11. ve vestibulu knihovny
V sobotu 5. října od 18.00 hod. proběhne
v knihovně vernisáž výstavy ilustrací Jaromíra
F. Palmeho. Na výstavě budou k vidění kresby
z mnoha známých a oblíbených knih. Jaromír
F. Palme ilustroval množství knih pro děti i dospělé, mimo jiné Gulliverovy cesty, Povídky ma-

Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě.
Je nutné vyplnit přihlášku,
provést platbu v hotovosti nebo se domluvit na
úhradě převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Školkáčci a tak trochu netradiční obrazy
V záři jsme měli možnost navštívit vzdělávací
program, který dětem předškolního věku přiblížil
svět malíře Zbyška Siona. Sice dopředu nepadla
bližší zmínka o tom, co nás vlastně čeká, ale protože CBM nabízí více než atraktivní programy
pro děti vždy, nebylo důvodu možnosti nevyužít.
A naše domněnka se vzápětí potvrdila.
Dětem se hravou formou přiblížil okruh výtvarna, do něhož mohly samy zasáhnout. Nejprve jim
byla strůjcem programu předložena pestrobarevná škála šátků a šál. Předškoláci si zvolili tkaninu své oblíbené barvy a poté vyhledávali stejný
odstín na obrazech rozvěšených po zdi. Malířské
výtvory připomínaly soubory čar a zvláštně pospojovaných ploch, děti se zaujetím určovaly, co
jim zobrazovaná skutečnost připomíná. Poté si
na výtvarníka zahrály. Čistý papír nejprve zmačkaly a po jeho následném vyrovnání vyhledávaly
zbylé rýhy a ohyby, obtáhly je tužkou a propojily

do obrazců. Na řadu přišly štětce a vodové barvy.
Původně prázdný papír tak ožil pestrostí.
Protože k malíři promlouvají i různorodé povrchy a materiály světa, jímž je obklopen, byla
dětem představena i technika frotáže. Papírem
například přikryly plochu ošatky, dlaždice, rohožky nebo listu, tužkou „přečmarovaly“ a čekaly,
co za kouzlo na ně z výkresu vykoukne. Tvořily se
zaujetím sobě vlastním a vznikla tak „výstava“ na
výstavě.
Autorovi vzdělávacího programu patří naše
poděkování za nápaditost a způsob, jakým dětem
otevřel cestu k dalšímu, netypickému vnímání
světa. Poděkování za trpělivost, která je příznačná pro práci s mladší věkovou skupinou, je samozřejmostí. Těšíme se na další chvíle, které budeme
moci strávit v CBM.
Za MŠ Čtyřlístek J. Boháčová

Punk v Květné

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 10.

MUDr. Ševčíková Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
12. - 13. 10. MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
19. - 20. 10. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
26. - 27. 10. MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
28. 10.
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
2. - 3. 11.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

Dne 31. 8. se v Květné u Poličky konal již 6. punkový koncert na podporu Záchranné stanice volně
žijící zvířat Zelené Vendolí. Tuto tradiční akci opět
pořádal dobrovolníky tvořený alternativní kolektiv Rohanovy děti, sdružený okolo kapely Mentálně narušená moucha.
Na akci vládla pohodová atmosféra a sešlo se
přes 214 punkových i nepunkových návštěvníku
ze všech koutů České republiky i ze Slovenska.
Mezi hrajícími kapelami se objevili například legendární pražští S.P.S., poličští Screaming a Mentálně narušená moucha, brněnská Inseminační
stanice nebo Z ničoho Nič až ze slovenských Vráblí.
Hlavní pořadatel Jakub Mašek o celé akci říká:

„Chceme těmito akcemi ukázat, že punk v našem
pojetí není o destrukci a nihilismu, ale naopak
o aktivitě, pomoci a snaze zlepšit svoje okolí. Jsem
rád, že se nám to opět podařilo, a to hlavně díky
pomoci všech dobrovolníků, co se na akci podíleli,
a také díky nápomocnému přístupu zastupitelstva obce Květná a jejich občanů, kterým tímto
posíláme velké poděkování“. Punkeři tento rok
pro Zelené Vendolí vydělali 20 000 korun. Tím se
celková částka, kterou stanici za 6 koncertů dosud
podpořili, vyšplhala na 70 630 korun. V příštím
roce chtějí Rohanovy děti v podobném a ještě lepším duchu v těchto aktivitách pokračovat.
Jakub Bukva Mašek

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Výstava
Výstava Paličkované krajky a malované
hedvábí Ivy Vanžurové
5. října zahájíme výstavu ing. Ivy Vanžurové,
která je obdařena nejen výtvarným talentem, ale
i technickým, díky kterému dokáže svůj návrh
zpracovat do technického návodu (podvinku).
Výstava potrvá v Tylově domě v Poličce do 31. 10.
2013.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
STRÁŽCE POKLADŮ
- tvořivá dílnička pro děti od 1. 5. třídy. Vytvořte si strážce pokladů
z odpadového materiálu (pet lahve),
který bude sloužit jako pokladnička
pro všechny tajné věci či uspořené
korunky.
Termín: pondělí 14. 10.
Čas:
15.30 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, 45 Kč s členskou kartou
Lektorka: Alenka Hejduková Dis.
Přihláška: do 10. 10.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281
PLETENÍ Z PEDIGU
- dílna pro studenty, dospělé a pedagogické pracovníky.
Druh výrobku si zvolíte sami (ošatka,
tác, košík, kočka, ryba a jiné).
Termín: pondělí 14. 10.
Čas:
17.00 - 20.00 hodin
Cena:
250 Kč, akce je akreditovaná MŠMT
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: ručník
Přihlášky: do 10. 10.
Lektor:
Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
NA OKNĚ SEDĚLA KOČKA
- tvořivá dílna pro děti od 3. třídy
Ušijeme si na stroji a v ruce kočku.
Termín: pátek 18. 10.
Čas:
13.30 - 15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika

DRAKIÁDA
15. 9. se na letišti v Poličce konala tradiční
akce pro děti a jejich rodiče -Drakiáda.
V letošním roce nám počasí moc nepřálo.
Větrné podmínky nebyly optimální a občas
spadlo i pár kapek vody. I přes toto nevlídné
podzimní počasí se Drakiády zúčastnil chvalitebný počet účastníků. S dětmi jsme si zahráli
pár her pro oživení akce, při kterých byly sladce odměněny.
Děti také využívaly tzv. „Herku“, kde mohly
vyzkoušet svou dovednost a trpělivost.
Drakiáda byla obohacena prodejem výtečných klobásek a popcornu a prodejem létajících draků.
V závěru Drakiády jsme losovali o připravené ceny.
1. cena byl „Let letadlem nad Poličkou“,
kterou vyhrál Adámek Š.
2. cena - dort věnovaný SOU zemědělským,
vítěz Matoušek V.
3. cena - dárkový balíček.
Na děti čekalo ještě dalších 7 cen v podobě
malých dárkových balíčků.
Věřím, že se Drakiáda líbila a že se v příštím roce sejdeme ve stejném, možná i větším,
počtu znovu.
Ráda bych poděkovala AC Polička za možnost pořádat Drakiádu na letišti, dále všem
procovníkům SVČ Mozaika za pomoc a podporu při akci. Také velice děkuji všem sponzorům, kteří byli ochotni věnovat drobné dárky
do „tomboly“.
Hezký podzim všem Alena
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Cena:
65 Kč, 60 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 15. 10.

Čas:
Místo:
Cena:

PODZIMNÍ DOVÁDĚNÍ
- tvořivá dílnička pro děti
od 1. - 5. třídy
Hry v přírodě, sbírání podzimních plodů,
zhotovení dekorace na stůl.
Termín: sobota 26. 10.
Čas:
9.00 – 11.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, 45 Kč s členskou kartou
S sebou: svačina a lahev s pitím
Lektorka: Alenka Hejduková Dis.
Přihláška: do 24. 10.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281

Info:

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 29. - 30. 10.
ZA ZVÍŘÁTKY DO PŘÍRODY
- zábavné hry na poznání flóry a fauny
v centru záchranné stanice.
Možnost darovat krmivo pro zvířátka
(slunečnice, kukuřice, ovoce, seno, sláma, zrní, pečivo...).
Termín: úterý 29. 10.
Čas:
09.00 hod.
Cena:
130 Kč
S sebou: láhev s pitím, oběd v ceně
Odjezd: autobusové nádraží Polička
Přihlášky: do 21. 10.
Info:
Alena Hejduková Dis, tel.: 736 761 281
LEVANDULOVÁ DÍLNIČKA
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Výroba dekorací s námětem levandule…
Termín: úterý 29. 10.
Čas:
8.30 -15.00 hod.
Cena:
110 Kč (pití a oběd v ceně)
Přihlášky: do 21. 10.
Info:
Dáša Procházková tel. 736 761 281
HOROLEZECKÁ STĚNA
- pohybové aktivity pro děti
od 1. - 5. třídy
Termín: středa 30. 10.
Čas:
8.30 - 12.00 hodin
(sraz v 8.30 v Mozaice)
Cena:
60 Kč, 50 Kč s členskou kartou
S sebou: svačinu a pití
Přihlášky: do 21. 10.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

14.00 - 20.00 hod.
výstaviště Brno veletrh Sport life
380 Kč (cestu a stravu si účastník
hradí sám)
Blanka Faltýnková
Přihláška s platbou: do 11. 10.

SVATOMARTINSKÝ VEČER S BROUČKY
- tradiční podvečerní zážitky s Broučkem pro rodiče s dětmi
Projdeme se městským parkem plným zábavných her. Pouštění lampiónků po vodě.
Termín: sobota 9. 11.
Čas:
16.00 – 17.00 hodin
Místo:
Městský park Polička
Cena:
30 Kč, 25 Kč s členskou kartou
Lektorka: Alena Hejduková Dis.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281
HÁČKOVANÉ ZVONEČKY
- tvořivá dílnička pro děti ve věku 10
– 15 let, začátečníci i pokročilí
Termín: středa 13. 11. (podle potřeby dokončení výrobku 20. 11. )
Čas:
13.30 -17.00hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Eva Portlová
Přihláška: do 11. 11.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281
PŘIJĎTE AKTIVNĚ STRÁVIT VOLNÝ ČAS
S HERNÍ KONZOLÍ NINTENDO WII
HRA JE VHODNÁ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
KAŽDÉ ÚTERÝ V KLUBU SVČ MOZAIKA OD
15.00 DO 17.00 HODIN
PREVENCE GEMBLERSTVÍ
-preventivní program pro školní kolektivy
Termín: 7. - 11. 10.
Čas:
9.00 - 13.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Martin Hornych
Informace a přihlášení na všechny akce na:
www.-mozaika-policka.cz

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
- tvořivá dílna pro děti 1. – 5. třídy
Vydlabeme si Halloweenskou dýni a dostaneme se ke kořenům a významu Halloweenu.
Termín: středa 30. 10.
Čas:
15.00 -18.00 hodin
Cena:
60 Kč, 50 Kč s členskou kartou
S sebou: svačinu a pití
Přihlášky: do 21. 10.
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352
Za šera podzimního večera jsou světélkující dýně opravdu kouzelné….

POMÁHÁME UNICEF
- výzva pro šikovné děti a dospělé
Jednou z činností organizace
Unicef je záchrana života dětí
z rozvojových zemí.
Očkují děti proti 6 dětským smrtelným chorobám a my jim společně
s vámi chceme pomoci.
Jste-li šikovní, vyrobte různé výrobky a přineste nám je do 12. 12. do Mozaiky.
Dne 15. 12. z vašich výrobků uspořádáme vánoční jarmark v rámci akce
Vánoce v Mozaice a výtěžek z jarmarku věnujeme Unicef.

BIG JUMPING PARTY
- pro žáky II. stupně, studenty a dospělé
Sportovní zážitková akce na trampolínách s úžasnou atmosférou (400 trampolín).
Termín: pátek 8. 11.

VÍČKA PRO DAVÍDKA
Sbíráme víčka na pomoc nemocnému Davídkovi.
Víčka můžete nosit do Mozaiky každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Předem všem moc děkujeme.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Lubná
z tlačeného skla do kaple sv. Anny. Ten po několika
Obec Lubná se nachází na
opravách osvětluje místní kapli dodnes.
okraji Českomoravské vrchoKaple sv. Anny patří mezi kulturní památky. Stavviny mezi městem Poličkou
ba kaple byla zahájena roku 1920 na místě, kde dříve
a Litomyšlí v nadmořské výšce
stávala malá kaplička. Podle dochovaných záznamů
690 m n. m. Rozkládá se na úbočích protilehlých
byla malá kaplička postavena v roce 1774. V roce
svahů, obklopena lesy a lány polí. O členitosti úze- 1993 byla za přispění obce i samotných občanů přimí obce svědčí výškový rozdíl mezi nejvýše a nej- stavěna věž a kaple se tak stala dominantou, která je
níže položenou částí. U Svaté Kateřiny se nachází
vidět ze širokého okolí.
nejvýše položený bod Skalka s nadmořskou výškou
V obci je několik stromů. Na křižovatce Budislav
694 m n. m. a nejníže položený bod je pod „Paděl- - Široký Důl stojí lípa, která byla v roce 1994 vyhlákem“ (směr k Hornímu Újezdu) s nadmořskou výš- šena památným stromem. Její stáří se odhaduje na
kou 449 m n. m. V současné době žije v Lubné 1 010
350 - 400 let. Návštěvníkům procházejícím obcí
obyvatel.
nebo jejím okolím jistě neujde, kolik křížků - božích
První písemná zmínka o Lubné pochází z 12. sto- muk, soch či sousoší je zde postaveno a tím také spjaletí. Roku 1167 daroval český kníže Vladislav II. kláš- to s osudy mnoha lidí.
teru litomyšlskému okrsek Na Lubném se všemi louObcí prochází značená cyklostezka „Krajem
kami a lesy.
Smetany a Martinů“. V zimě je tu možnost lyžováPodle staré pověsti zhotovovali dřevaři v luben- ní, převážně na běžkách. Ubytování nabízí penzion
ských lesích luby k sítům. Lubenské jilmové, dubové
U Roušarů, občerstvení pohostinství Skalka a Huna bukové dřevo se používalo hlavně k výrobě ohý- tovna. Víceúčelové zařízení Skalka nabízí prostory
baných předmětů. Od toho byl   odvozen také název
pro sportovní soustředění, salonky pro společenské
vznikající osady Lubné. Potok a hlavní silnice dělí
oslavy a halu vhodnou pro různé výstavy.
vesnici na dvě části místně nazývané „Velká a Malá
V obci je zdravotní středisko s ordinací prakticStrana“.
kého, dětského a zubního lékaře, výdejna léků, kino,
V první polovině 19. století proslavila naši obec
pošta, II. stupeň základní školy, mateřská škola
Kajetánčina huť – sklárna. Vznikla díky nápaditému
a dům s pečovatelskou službou.
myšlení místních obyvatel. Jako palivo sloužilo velKaždoročně se v obci koná florbalový turnaj dona
ké množství dřeva napadené kůrovcem i dřevo z po- Bosca, hasičská soutěž „Putovní pohár obce Lubná“,
lomů. Pod vedením najatých odborníků se výrobky
Lubenská šťopička, vánoční výstava, rozsvícení vázdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska
nočního stromu a další.
i Ameriky. Ve zdejší huti byl vyroben i honosný lustr
Srdečně vás zveme na návštěvu do Lubné.

SVČ MOZAIKA POLIČKA a TJ ŠTEFANYDES POLIČKA
pořádají

Šachový král města Poličky
série turnajů pro děti ze ZŠ

Turnaj se koná každou třetí středu v měsíci v prostorách
SVČ Mozaika Polička
Začínáme: ve středu 16. října v 15.00 hod. (konec 17.30 hod.)
Pro koho: chlapci a dívky do 15 let
Přihlášky: • buď na DSchaffer@seznam.cz
nebo stačí přijít 15 minut před začátkem turnaje
• další informace na: http://policka.chesspce.cz/
Systém: • série 8 turnajů (každou 3. středu v měsíci)
• kdo nezná základy šachu, ať dorazí také,
úvodní lekce připravena!
• startovat mohou i registrovaní mládežníci,
max. však se 4. VT!
Ceny:
• pro nejlepší hráče každého turnaje
• v celé sérii se počítá 6 nejlepších výsledků
z celkem 8 turnajů
• v květnu poháry, medaile, diplomy a ceny
pro každého!
Šachy mohou:
• posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak
nezávisle a zodpovědně dělat obtížná rozhodnutí
• zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti
• poskytovat cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod
časovým tlakem, zvednout inteligenční kvocient (IQ)
• učit, jak myslet logicky a efektivně
• naučit děti nejprve myslet a až potom konat
SVČ MOZAIKA NABÍZÍ ŠACHOVÝ KROUŽEK
PÁTKY OD 14.00 – 16.00 HODIN NA MOZAICE
INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ NA www.mozaika-policka.cz

Místní skupina České křesťanské akademie –
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
ve spolupráci s Římskokatolickou farností
a děkanstvím Polička pořádá přednášku

Druhý vatikánský koncil
a jednota křesťanů

Poličské kulturní léto se loučí
Na začátek trochu čísel - sedmkrát se Polička
rozproudila v rytmu hudby, čtyřikrát se besedovalo,
osmnáctkrát se promítalo v letním kině, patnáctkrát se konaly radovánky pro děti – osmkrát si hrály v tvořivých dílničkách, třikrát se bavily v letním
kině a čtyřikrát mohly zavítat na divadlo… spousta
kulturních akcí a ještě více zábavy potkalo návštěvníky multižánrového festivalu Poličské kulturní léto.
S „Kulétem“ jsme strávili dny nabité hudbou, filmem,
letním besedováním nebo také cestovatelskými večírky.
S cestovatelem a motorkářem Igorem Brezovarem
jsme projeli 6 kontinentů, během Afrického večera
jsme zavítali do tajemné Ugandy a do všech koutů

světa jsme se vydali i s cestovatelem a komikem Pavlem Jonešem.
Návštěvníci si mimo jiné mohli užít bohatou hudební scénu. Za zmínku stojí koncert tria Lucie Redlové, Jitky Šuranské a místní kapely Cestárium. Na
své si přišli i milovníci skladeb Bohuslava Martinů
a k hudebním zážitkům v nemalé míře přispěly festivaly Colour Meeting a Polička 555.
Kulturní léto přineslo bohatý program nejenom
dospělákům, teenagerům, ale i dětem. Letos vůbec
poprvé děti mohly navštívit letní kino. Za zmínku
stojí také rodinný minifestiválek s názvem „Skřítkování“ a chybět nemohla ani divadla a tvořivé dílničky.
Maraton kulturních akcí jsme zakončili vernisáží
výstavy fotografií Zastavené obrázky od Jiřího Kučery. Fotografie ze slavných českých filmů budou k vidění ve vestibulu knihovny pouze do 4. října, proto
neváhejte a zastavte se u výstavy fotografií z barrandovských ateliérů.
A na závěr pár díků… vám návštěvníkům děkujeme, že jste zavítali i za chladných letních večerů
(zkušeně vyzbrojeni dekami a svařáky), a doufáme,
že jste si léto plné kultury naplno užili. Díky všem
sponzorům a ostatním z vás, kteří jste přispěli
k uskutečnění třetího ročníku Poličského kulturního léta, který je již definitivně za námi. Tímto se
s vámi loučíme a za rok zase na viděnou…
Klára Kašparová
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Druhý vatikánský koncil měl dopad na nový
vztah katolíků ke křesťanům jiné církevní
příslušnosti. Co se v této věci změnilo ve srovnání
s dobou před koncilem? Jak dnes katolická církev
pohlíží na jiné křesťany a jak oni na katolickou
církev? Jaké to má, může mít, či mělo by mít
praktické důsledky?
Tématem nás provede vedoucí katedry praktické
teologie Evangelické teologické
fakulty UK v Praze a ředitel Ekumenického
institutu této fakulty
Prof. ThDr. Pavel Filipi
Pátek 4. října 2013 v 19.00 hodin ve spolkovém
domě Jordán v Poličce
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Divadelní klub

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Bystré
5. 10. – Don Quijote de la
Mancha – jedno z nejhranějších
evropských představení v nastudování brněnského divadla Klauniky pod vedením
Bolka Polívky. Představení se koná od 19.00 hod.
v divadelním sále Sokolovny.
17. 10. – „Austrálie“ - další z cestovatelských
přednášek Jiřího Máry a jeho rodiny, která se
uskuteční v 17.30 hod. v Komunitním sále MFD.
Dolní Újezd
19. 10. - Posvícenská zábava, pořádá Sokol od
19 hod. v sokolovně, hraje MIX
27. 10. - Lampionový průvod, od 18 hod. při příležitosti 95 výročí vzniku samostatného Československého státu.
Litomyšl
3. 10. - od 19.30 hod., Smetanův dům Litomyšl - Václav Neckář & Bacily, koncert Václava Neckáře při příležitosti jeho 70. narozenin. Vstupné: 250 a 290 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel.
461 612 161)
11. 10. - 13. 10. - 8.00 -17.00 hod. - Podzimní
výstava ovoce. Okrasné a ovocné školky Litomyšl - Výstava ovoce spojená s prodejem ovocných
stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky.
Sebranice
11. - 12. 10. – Kurz řezbářství pro mírně pokročilé – k dispozici základní materiál a nářadí, cena za
materiál – 950 Kč, více na www.sebranice.cz/san
26. 10. v 13.00 hod. v ZŠ v Sebranicích – křest
knihy „Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky
Elišky“ spisovatelky Elišky Polanecké, od 14.30 –
přednáška k výstavě obrazů IRIS Ireny Lenochové

ČTVRTEK 10. 10. v 19.00 hod.
Fargo
Černá komedie o zločinu, který se zcela vymkne kontrole. Snímek bratrů Coenů získal
dva Oscary.
Vstupné 40 Kč
PÁTEK 11. 10. v 19.00 hod.
SHOWrec. vol. 2
Projekt Parabelum, Streetmachine, Screaming, Extinction
Vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 15. 10. ve 20.00 hod.
Festival norské kultury Dva jazyky
- jeden kraj
Přijďte poznat Norsko, jak jej neznáte. Festival vám přiblíží historii i současné dění v této
pozoruhodné zemi, její přírodní krásy, tradice a kulturu ve fotografiích, filmu, literatuře
a hudbě.
Vstupné zdarma
PÁTEK 18. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Další z řady jazzových koncertů v klubu, tentokráte zahraje Libor Šmoldas Quartet.
Vstupné 130 Kč/60 Kč
SOBOTA 19. 10. v 18.00 hod.
Noc plná překvapení 2!
DJ Trava, Revolta, DJ Empéčko soundsystem, Ralph Echo & Bastart, DJ Baker vs Fre-

edom pro všechny fanoušky a posluchače
Rapu, Junglu, DnB, Tekku až po Hard-Core.
Vstupné 80 Kč/100 Kč
ČTVRTEK 24. 10., PÁTEK 25. 10. od 8.00 hod.
Den stromů
Vzdělávací program Ekocentra Skřítek pro
děti a mládež MŠ a ZŠ ke Dni stromů.
Vstupné 30 Kč
ČTVRTEK 24. 10. v 19.00 hod.
Rok konopí + beseda s autory
Filmový dokument Rok konopí sleduje řadu
postav, které zde reprezentují různé pohledy
na problematiku konopí. Autoři snímku se
snažili mapovat danou problematiku objektivně, nikoliv tendenčně a ukázat možnosti
a meze využití konopí jako léku. Film zrcadlí
a podtrhuje absurdnost současné „reality”
světa. Po filmu bude následovat beseda s producentem a scénáristou Janem Hrnčířem
a režisérem Petrem Slabým.
Vstupné 60 Kč/40 KčS, slosovatelné
vstupenky
PÁTEK 25. 10. ve 20.00 hod.
Poletíme?
Banjo - punk turbo šansón opět v Poličce.
Vstupné 100 Kč/70 Kč
ČTVRTEK 31. 10. v 19.00 hod.
Barton Fink
Surreálná komedie o spisovateli, který se
snaží prosadit v Hollywoodu 40. let. Scénář
a režie Joel a Ethan Coenovi.
Vstupné 40 Kč

Rok konopí - film

Výlet evangelického
sboru
V sobotu 7. 8. navázal poličský evangelický na
svou tradici sborových výletů po zemích koruny
české. Cílem našeho putování se stalo Slezsko,
konkrétně Opava - rodiště našeho nynějšího
faráře Jiřího Tenglera. Právě on nás Opavou
provedl a ukázal nám krásy tohoto královského
a bývalého zemského města. Na malé občerstvení jídlem i slovem jsme se zastavili v místním
evangelickém sboru, kde nás pohostil opavský
farář Jan Lukáš.
Naší další zastávkou byl nedávno restaurovaný zámek Hradec nad Moravicí, který se od roku
2001 může pyšnit označením národní kulturní
památka. Několikrát přestavovaný, netypický renesanční zámek s mohutnou cihlovou dostavbou
působí skutečně majestátně a rozhodně stojí za
návštěvu.
Naší poslední zastávkou se stalo město Fulnek neoddělitelně spjaté s působením „učitele
národů“ a posledního biskupa Jednoty bratrské
– Jana Amose Komenského. Komenský ve městě
působil v rozmezí let 1618-1621 a v bývalé modlitebně a přilehlých renesančních prostorách
je nyní vybudován jeho památník. Kromě stálé
expozice týkající se života a díla tohoto významného myslitele probíhají v památníku nejrůznější
výstavy a kulturní akce. Občas je navštěvují také
potomci Jana Amose žijící v Německu a v USA.
Program jsme zakončili večeří v olomoucké restauraci Na prachárně. Výlet se nám tedy vydařil,
počasí a vše ostatní nám přálo a již se těšíme, na
další objevitelské zážitky příští rok.
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SOBOTA 5. 10. v 19.00 hod.
Václav Koubek
Vstupné 130 Kč/100 Kč

Ekocentrum Skřítek zajistilo
livce ve společnosti. Hovoří o míře, kterou jsou
promítání filmu Rok konopí na
naše životy ovlivňovány veřejnými médii, o bezčtvrtek 24. října od 19 hodin
myšlenkovitém příjímání „virtuální skutečnosv Divadelním klubu v Poličce. ti” bez osobní intervence a odvahy o ztracené
Po filmu bude následovat bese- odpovědnosti k sobě samým, ale i k druhým
da s režisérem Petrem Slabým
a také o silné potřebě „změny”. Autoři snímku se
a producentem Janem Hrnčí- snažili mapovat danou problematiku objektivřem, kteří k nám zavítají až z Mikulova. Filmový
ně, nikoliv tendenčně a ukázat možnosti a meze
dokument Rok konopí - Year of Mari(c)huana
využití konopí jako léku. Situace kolem konopí
sleduje řadu postav, které zde reprezentují růz- pouze zrcadlí a podtrhuje absurdnost současné
né pohledy na problematiku konopí. V první „reality” světa. Scénář: Jan Hrnčíř, Petr Slabý,
řadě je to profesor Hanuš, vědec, který konopí
Pjér la Šé´z.
vnímá jakožto přírodní zdroj cenných a užitečVstupenky na film budou slosovatelné s možných látek použitelných při léčení nemocí. Pak
ností výhry.
je tu psychoterapeut Dušan Dvořák, zakladatel
iniciativy Konopí je lék, který nechce čekat na
změnu zákonů, aby mohl legálně léčit pacienty,
kteří se na něj s žádostí o pomoc obrátili.
Dále jsou tu časosběrně zaznamenané příběhy čtyř osob trpících rakovinou či roztroušenou
sklerózou, léčících se konopím. V dokumentu je
vykreslen tzv. „Izraelský model“ využití konopí
pro lékařské účely a zachycen přístup vysoce postavených politiků, státních úředníků i policistů.
Nechybí ani výklady adiktologů, záběry z konference o medicínském využití konopí v českém
parlamentu či záběry z pochodu Million Marihuana March 2010 a podobných demonstrací týkajících se legalizace konopí a také soudní proces
s Dušanem Dvořákem souzeným a odsouzeným
za pěstování a distribuci drog.
Celý film je protkán otázkou osobní svobody,
komentovanou v promluvách Pjéra la Šé‘ze (filosof, klinický psycholog, muzikant), který se pokouší otevřít základní otázky fungovaní jednot-
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž: KELTOVÉ VE
VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
- výstava pro všechny, kteří se
chtějí seznámit s keltskými kořeny v našem regionu…
26. října 2013 - 12. ledna
2014
Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která přibližuje
hravou a zábavnou formou život našich předků
v období pravěku a starověku, bude v závěru letošního roku rozšířena putovní výstavou Keltové
ve východních Čechách, která vznikla ve spolupráci občanského sdružení Boii s Východočeským muzeem v Pardubicích a dalšími partnery
v rámci projektu Historie jinak. Výstava představí
svět keltských žen i mužů a přiblíží, jak zdatnými
zemědělci, řemeslníky i obchodníky Keltové byli.
Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila muzea z celé České republiky. Jedná se především o archeologické památky
- zbraně, šperky, keramiku apod. z doby laténské
spojované s životem Keltů na našem území. Instalace je doplněna také figurínami keltských
bojovníků. Prostřednictvím interaktivních prvků se mohou malí i velcí návštěvníci vžít do role
Keltů a vyzkoušet si např. repliky oděvů nebo mlít
obilí na kamenném žernovu.
Výstava bude zahájena zcela netradičně, a to
formou KELTSKÉHO ODPOLEDNE, které
se uskuteční v sobotu 26. 10. od 14.00 do
16.00 hod. Společně s námi se vydáte do doby laténské a budete mít jedinečnou příležitost po vzoru keltských předků pracovat s kůží, s hlínou na
kruhu i v ruce a vyzkoušet si různé textilní techniky. Zkušenými pomocníky nám budou přátelé živé
historie z o. s. Boii, které spojuje dlouholetý zájem
o Kelty a jejich odkaz.
ZBYŠEK SION
- výstava, která vám dá nahlédnout do světa imaginace Zbyška Siona…
7. září - 20. října ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů v Poličce
Zbyšek Sion je z poličských rodáků (narozen
1938) nepochybně nejvýznamnější malíř. Je zastoupen svými díly v Národní galerii i řadě dalších
prestižních institucí. K vyjádření užívá výraznou
barevnost a geometrické obrazce. Klade důraz na
prožitek konkrétní chvíle, možnost tutéž věc příště vnímat a vykládat jinak.
BESEDA SE ZBYŠKEM SIONEM
Dovolte, abychom vás pozvali na besedu se
Zbyškem Sionem, která se uskuteční ve středu 2. října 2013 v 17.00 hod. ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů.
Okupace české Poličky v roce 1938
- výstava, která připomíná 75. výročí Mnichovského diktátu…
14. září - 10. listopadu v AV sále a ve třídě
Bohuslava Martinů
Československá republika byla v meziválečném
období nepochybně výspou demokracie. Od nástupu Adolfa Hitlera k moci se ČSR ocitla v ohrožení. Dne 6. října 1938 šokoval rozhlas zprávou,
že v německém záboru pohraničí bude i česká
Polička. Okupace postihla i české vesnice Korouhev, Rohoznou, Starý Svojanov a Vítějeves. Představitelé města začali vyvíjet horečnou činnost
k osvobození, přesto okupace trvala měsíc. Patrně
hlavním důvodem německého „omylu“ v mapování byla snaha obsadit významnou muniční továrnu (dnešní Poličské strojírny). Výstava obsahuje
velké množství dobových materiálů a podrobně
dokumentuje regionální dopad Mnichovského
diktátu, který se stal předzvěstí rozpoutání druhé
světové války. Pro dnešní dobu je důležité poučení

o historických skutečnostech a o mechanismech
násilného získání moci. Svoboda se dá snadno
ztratit, ale těžce se získává zpět.
66. Umělecký salon - Diplomanti
FaVU 2013
- výstavní projekt představuje diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT
v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.
21. září - 10. listopadu ve výstavních sálech
Městské galerie, budova radnice, Palackého nám.
Stěna pro jedno dílo představí v říjnu
barevné sítotisky Zbyška Siona.
Výstavy jsou v září k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
AKCE:
BERLÍNSKÉ VOKÁLNĚ
INSTRUMENTÁLNÍ TRIO
Mezzosoprán, flétna a klavír – toto netradiční
obsazení představuje vokálně instrumentální
soubor, který vznikl v roce 2010 v Berlíně. Umělci z tří různých zemí – Německa, Srbska a Ruska – spolu vytváří kompaktní ansámbl, jehož
společnou řečí je krásná hudba velikánů hudební
historie, jakými jsou bezesporu Antonín Dvořák,
Johann Sebastian Bach, Bohuslav Martinů a další.
Přímo pro tento soubor - na objednávku jeho členů – pak napsal kyjovský rodák Jan Meisl v roce
2010 skladbu s názvem „Tvůj vinný sad je před tebou…“, opus 90, která byla úspěšně premiérována
v dubnu loňského roku na mezinárodním festivalu duchovní hudby v Berlíně. Posluchači se tak
mohou těšit na nevšední hudební zážitek obohacený navíc o vtipně pojaté průvodní slovo, kterým
bude provázet sám přítomný autor.
Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná
v neděli 6. října od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč, studenti 20 Kč.
BESEDA – „Co může nabídnout
současná psychiatrická péče?“
Otevřené dveře Oblastní charity Polička
pořádají v rámci Týdnů pro duševní zdraví
besedu pro veřejnost na téma „Co může nabídnout současná psychiatrická péče? (Možnosti
a limity)“. PhDr. Karolína Dvorská (klinická
psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické
centrum Praha) a Petr Koubíček (zdravotní sestra
se specializací v psychiatrii, Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice) povedou diskusi např. o tom,
komu a v jakých situacích je určena nabídka psychiatrické a psychoterapeutické péče, co nám
může bránit ve využívání těchto služeb, a jak se
mohou lišit naše očekávání pomoci od psychologa
či psychiatra od jejich reálných možností.
Beseda se koná v pátek 11. října od
19.00 hod., v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA
- MAGICKÉ DLAŽDICE
Patchworková celodenní dílna, kde se naučíte
efektní strojovou techniku - magické dlaždice,
která postupným řezáním a sešíváním vytváří
dojem podlahové dlažby. (Jedná se pouze o rovné
tedy nenáročné šití). Dílna se koná v sobotu
12. října od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
Potřeby na dílnu, které je nutné přinést
s sebou: látky - 12 čtverců bavlněných látek ve
velikosti 50 x 50 cm na větší deku na jednolůžko
nebo 40 x 40 cm na menší za a) jedné barvy ve
dvanácti odstínech či vzorech nebo b) různých
barev k sobě ladících vzorem (sjednocení zajistí
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jednobarevná spára), 1,5 až 2 m tmavé jednobarevné látky na spáry a obrubu (černá dělá efekt
vitráže), ostatní: šicí stroj, běžné šicí potřeby
(nůžky, špendlíky), nitě do barvy spáry, papír vybrané velikosti čtverce, šicí potřeby, popř. dlouhé
pravítko, řezák a podložku (budou také k zapůjčení).
Na dílnu je nutné se předem objednat
na tel.: 733 712 503, 461 723 855 nebo muzeum@muzeum.policka.org, kapacita je 12
míst. Cena: 150 Kč/osoba. Dílnu povedou dámy
ze spolku patchworku z Poličky a Litomyšle.
KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR
Jakou měl Bohuslav Martinů představu
o houslovém umění Alberta Einsteina nebo jak
silný vliv na jeho tvorbu měl Igor Stravinský, to
jsou některé otázky, na které si můžete učinit
vlastní názor, pokud přijmete pozvání na koncert
Alexeje a Inny Aslamasových, kteří se po loňském
úspěšném vystoupení znovu vrací do Poličky. Díla
B. Martinů a I. Stravinského bude možné poměřit
také se skladbami jejich současníků, O. Messiaena a G. Enesca.
Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná ve
čtvrtek 17. října od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč.
BOROVSKÉ KOŘENY ČESKÉ
RAPSODIE B. MARTINŮ
Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor a orchestr, kterou Bohuslav Martinů přispěl v roce
1918 k oslavám české státnosti, si i přes mládí
skladatele a některé nepříznivé hudební kritiky, vydobyla významné místo v tehdejší hudební
tvorbě, což dosvědčuje i její ocenění druhou výroční cenou České akademie věd a umění. Tento
vlastenecký počin se významným způsobem váže
k obci Borová u Poličky, proto vznikl nápad představit uvedené dílo přímo v místě původní umělecké inspirace, a to spolu s připomenutím vazeb
B. Martinů na evangelickou faru, jež vedly až do
rodiny T. G. Masaryka. Akce se koná při příležitosti oslav 95. výročí vzniku samostatného Československa.
Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ ve spolupráci
s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové. Koná se v neděli 27. října od
15.00 hod. v evangelickém kostele v Borové. Vstup volný.

Vzpomínáme
Dne 28. října 2013 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a bratr
pan Ladislav Rozkošný.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
syn, dcera, sourozenci
Dne 28. října by oslavila
paní Vlasta Procházková
90. narozeniny. Bohužel nás
letos 7. srpna opustila.
Vzpomíná rodina.
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Návraty vzpomínek - škola
Škola
Přítel a spolužák žije už přes 40 let v Sydney. Vídáme se každoročně a kromě současnosti žijeme
– jak jinak – i naší minulostí. Letos měl pro mne
připraveno překvapení. Přivezl výroční skupinové
fotografie naší třídy z obecné školy. Ta první je ze
školního roku 1940 - 41. Většinu našich spolužáků dokážeme poznat i pojmenovat. Dívám se na tu
fotografii z června 1941 a po těch 72 letech je do ní
vtisknuta ta doba. Stojíme v hlavním vchodu chlapecké školy, která už se nejmenuje Masarykova, ale
obecná škola v Poličce. V přední řadě sedí paní učitelka Trčková, která byla na škole jen krátce, vedle
ní ředitel chlapeckých škol Josef Hlavsa. Krátce
poté byl zatčen gestapem a přežil nacistické věznění. Velebný pán Jaroslav Daněk taky v této chvíli
netuší, že za 8 let bude zatčen v sovětské okupační
zóně Rakouska a vězněn pak 3 roky v těžkém žaláři. My se tváříme bezelstně, a taky podle pokynů
fotografa pana Oldřicha Janely. (Jeho syn Olda je
v nejhořejší řadě první zprava, já pod ním.)
Máme za sebou první rok, kdy jsme dostali do
rukou Poupata. Kdo je získal po starších ročnících,
musel na začátku roku tyto učebnice předložit paní
učitelce a ta odstranila všechny zmínky o Československé republice, měnu Kč přeškrtnout redisovým
perem, namočeným v černé tuši a tam, kde bylo
razítko Masarykovy školy (jednalo se o učebnice
školního fondu), tam bylo hustě šrafované kolečko
úředního razítka, bezpečně zakrývající původní
údaj.
Slavnostní okamžiky, zahájení školního roku,
nebo narozeniny současných státníků, byly uvedeny vždy dvěma skladbami německé hymny –
Deutschland, Deutshland űber allles a Die Fahne
hoch a pak se zahrál Kde domov můj. Paní učitelka
nás předtím zpravila, že se musíme chovat slušně
a nikdo, že se nesmí ani hnout. Z výšin reproduktoru na nás dopadal úsečný hlas ministra školství
Emanuela Moravce. Věděli jsme leccos už z domova a nyní jsme měli v rukách nové peníze a mince
z obyčejného kovu, za které jsme si ještě v prvních
měsících prvního ročníku mohli o velké přestávce
koupit u pana školníka housku nebo rohlík, ležící
ve velké ošatce a limonádu. Pak už ne. Přišly potravinové lístky a vše bylo složité. Byla už válka, které
historie přišila označení podivná. Velká Britanie
a Francie vyhlásily po napadení Polska Německu
válku, ale navenek se ještě celkem nic nedělo. Z kin
zmizely jejich filmy, ale americké se promítaly dál.
Tak jsem tenkrát viděl Sněhurku a sedm trpaslíků.
To byl první rok, ve třetím ročníku jsme museli opustit budovy Masarykových škol a byli jsme
umístěni do přízemí gymnasia. V budově bylo
málo místa, takže jsme byli spojeni se čtvrtým
ročníkem. Půl hodiny byla výuka pro nás, půl pro
čtvrtý ročník. V té druhé části jsem se nudil a tak
jsem raději dával pozor a hlásil se jako čtvrťák. Na
konci roku mi bylo k mému překvapení sděleno, že
můžu dělat zkoušky do 1. měšťanky. To už byl rok
1944 a výuka už vypadala podle toho. Skoro každý
den se otevřely dveře a někdo ze sborovny ohlásil
L 15! Což znamenalo, že podle Luftlagemeldungu
jsou angloamerické bombardovací svazy 15 minut
od Poličky. Německému žactvu, sídlícímu v bývalých Masarykových školách, však hlásili L 20. To
znamenalo konec vyučování a běželi jsme do krytu ve sklepení budovy gymnázia. Když už bylo L15
na denním pořádku, pouštěli nás domů a koncem
roku 1944 jsme si už chodili do školy jen pro domácí úkoly. Konec rozhlasového hlášení zněl, pokud
si pamatuji, takto: Über das Gebiet des Protektorat Bőhmen und Mähren befindet sich nicht keine
feindlichen Flugzeuge - nad územím Protektorátu
Čechy a Morava se nenacházejí žádná nepřátelská
letadla. Můj otec říkal, že konec války bude, až se
ozve rozhlasové hlášení: „Pod spojeneckými letouny se nenachází žádné nepřátelské území Protektorát Čechy a Morava“. Nakonec jsme se dočkali.
Po válce jsem nastoupil do gymnasia, které nemělo v důsledku války souvisle probíhající ročníky.
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My jsme nastoupili společně se sekundány a teprve v pololetí jsme se stali, dle věku, žáky primy. Na
gymnasiu bylo koedukované vyučování. V primě
jsem to vnímal ještě periferně. Přibývalo společných zážitků a já se v dalších ročnících musel soustřeďovat, abych své pohledy směřoval rovně k tabuli, i když mé oči byly magneticky přitahovány
hezkými dívkami v sousedních lavicích. V Poličce
bylo osmitřídní gymnasium, a před profesorským
sborem nastaly časy nucené improvizace. Chyběly učebnice, a tak jsme sháněli staré nebo je ně-

kteří dostali z knihovního fondu. Pohromou pro
mé chápání byla učebnice matematiky, vydaná
JČMF – Jednotou českých matematiků a fysiků.
Byla napsaná česky, ale já nerozuměl snad jediné větě. O něco lépe na tom byly učebnice latiny,
sepsaná Dr. Kamilem Fűrstem a mající na konci
každé lekce seznam nových slovíček, která jsme se
museli biflovat. Z roku 1934 jsem měl Jazyk český
a Stručné dějiny československé literatury autorů
Kotrč Kotalík, jejichž jména mi nikdy z paměti nevymizí. Běžně se tam používalo genitivu záporového – např. neměl peněz, nemohl oka zamhouřiti
nebo vazeb se sedmým pádem Není pravdou, že…,
Neruda byl básníkem a novinářem. Kompozice
(písemná práce) byvše takto šperkována, byla pak
vyučujícím chválena. Starší profesoři však museli
vzít na vědomí, že jazyk pokročil dále. Jedna změna však s koncem války přišla: bylo nám řečeno, že
Německo a Němci se píší s malým n. Stále jsme ale
psali, že Polička jest město, jest dobré býti fysicky
zdatným, atd. Patrně předválečná byla učebnice
fysiky pro gymnasia a její neupravená reedice. Dodnes vidím profesora Vincence Talandu, jak nám
četl tento skvost z oddílu o aerodynamice: “ Známe letouny jednokřídlé, dvojkřídlé, trojkřídlé a vícekřídlé.“ To už bylo na něj moc. Stále jsme však
měli v kabinetu letité pomůcky jako leydenskou láhev, Machův vlnostroj, Wimhurstův indukční přístroj nebo Atwoodův padostroj (pro demonstraci
rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu).
Na to měl náš profesor lepší příklad: vycházku po
193 schodech na ochoz svatojakubského chrámu.
Měl-li náladu, na takřka každém schodě měl co
říci, a když jsme upustili kámen z ochozu, poznamenal: „Tak ten dopadl rychlostí půl gété na druhou. Už je vám to jasné?“ Nesmím zapomenout na
to, že už od primy nám přibyl nový jazyk ruština
a jemu nás vyučovala ušlechtilá dáma – šlechtična,
emigrantka, profesorka Stoklasová (správně Stoklasóva). Ubezpečila nás, že nejsme nikdy schopni
modulovat správně rusky a vyslovit ve slově malčik měkké l. S láskou nám jednou recitovala dopis
Taťány Oněginovi:

Ja k vam pišu – čevo že bolje?/ Čto ja mogu ješčo
skazať?/ Těpěr, ja znaju, v vášej vólje./ Meňjá,
prezréňjem nakazať. No vy, k mójej nesčástnoj…
Já píši vám. Co mohu více?/ Co ještě mohu dodati?/ Teď vím, že máte právo sice mě pohrdáním
trestati, však ještě věřím…
Vyrušovali jsme u toho a stali jsme se svědky takového výbuchu zlosti a rozhořčení nad naším barbarstvím, které jsme tenkrát, začínající puberťáci,
vůbec nechápali. Dnes už vím. Paní profesorko - Izvinítě pažálujsta...
Byli jsme v tercii a přišel Vítězný únor. Začaly
nám být předkládány nové pravdy a někteří profesoři je k našemu údivu přijali lehce. Dostali jsme
nové učebnice a na jejich začátku byla vlevo hlubotisková fotografie generalissima J. V. Stalina a na
pravé presidenta Klementa Gottwalda. Při zavřených stránkách ulpívali v nejtěsnějším bratrském
polibku. Dějepisné učebnice přišly o panovníky
a krále. Kapitoly zněly ku příkladu takto: období
raného středověku, období feudalismu, formování dělnického hnutí a podobně. V české literatuře
dostali někteří naši autoři hanlivou nálepku kosmopolité. Jím byl Julius Zeyer, ale neunikl ani
Karel Čapek, který to měl těžké také pro své styky
s T. G. Masarykem. Z francouzské učebnice jsme
se seznamovali s úspěšnou prací ukrajinských kolchozníků nebo překládali procházky po Moskvě.
To jsem netušil, že za desítky let si budu jen tak
sám pro sebe překládat skladbu Gilberta Bécauda
o jeho procházce Rudým náměstím s Natalií.
La place Rouge était vide/ Devant moi marchant Nathalie/ Il avait un joli nom, mon guide
Nathalie. - Rudé náměstí bylo prázdné. Přede
mnou kráčela Natálie. Měla pěkné jméno, má
průvodkyně Natálie.
Na latinu jsme měli naši Vlastičku Dvořákovou
a do antického Říma se jí jen tak nikdo nemohl
vloudit. Takže jsme překládali Caesarovy Zápisky
o válce galské, Ovidiovy Metamorphosy, Vergiliovu Aeneidu, Catullovy milostné básně pro Lesbii. Gramatiku nám však neodpustila. Časování
s námi promrskávala třeba na větě Quam cecidero, surgam – Když upadnu, vstanu ve všech možných časech, Až upadnu vstanu, Když jsem upadl,
vstal jsem, Kdybych upadl, vstal bych, Až bych byl
upadl, pak bych byl vstal, Až jsem byl upadnul tak
jsem byl vstal, atd. - futurum primum, futurum
exactum, perfectum, imperfectum, plusquamperfektum, včetně způsobů podmiňovacích. Dodnes
vidím dojatou Vlastičku, když jsme překládali Ovidiovy Metamorphosy a v nich pasáž s umírajícím
Pyramem:
„Pyrame, responde! tua te carissima Thisbe nominat!“ Pyrame, odpověz!, tvá nejdražší Thisbe
tě volá!
Nebyla sama…
V padesátých letech jsme zvěděli, že vše, co na
světě dobré jest, ze Sovětského svazu pochází.
Jabločkov vynalezl žárovku, Popov rozhlasové vlny,
a naopak co ze západu pochází, je pavěda. V době,
kdy se vědecký svět skláněl před Mendelovou genetikou, my se učili teorii Lysenka, Lepešinské.
Mile se k tomu postavil náš profesor tělocviku a zeměpisu, profesor Bohumír Dvořák, touto větou:
„V Sovětském svazu mají kombajn, kterým dokážou
zorat všechno.“ Z třídy se polohlasně ozvalo: „To
vidíme...“
V posledním ročníku na nás dopadla v plné síle
školská reforma a byli jsme poslední ročník gymnasia. Maturovali jsme v týdnu měnové reformy
v červnu 1953. Za měsíc po nás maturovali čerství
absolventi jedenáctiletky. Gymnasium na dlouhá
léta přestalo existovat.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Post scriptum: Něco ve mně chtělo, abych to napsal a něco ve mně mi říká - bylo to potřeba? Nevím…
A. Klein, foto O. Janele,
Sl. Kleinová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas
1. 10. 15.30
19.00
2. 10. 14.00
17.00
18.00
4. 10. 19.00
19.00
5. 10. 15.00
19.00
6. 10. 16.00
7. 10. 19.00
8. 10. 16.00
18.00
9. 10. 9.00
19.00
10. 10. 9.30
11.00
20.00
11. 10. 18.00
19.00
19.00
19.00
12. 10. 10.00

13. 10.
14. 10.

15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.

19. 10.

21. 10.
23. 10.

#

24. 10.

17.00
14.00
19.00
13.30
19.00
15.30
17.00
19.00
20.00
14.00
19.00
19.00
19.00
20.00
13.30
16.00
18.00
21.00
19.00
19.00
17.00
8.00
14.00
16.30
19.00
19.00

Název akce - popis
Místo konání
Zdraví v seniorském věku
DPS Penzion - jídelna
Lucia Šoralová a La Alma - koncert
Tylův dům
Kavárnička
DPS Penzion - jídelna
Beseda se Zbyškem Sionem
Centrum Bohuslava Martinů
Oggy a škodíci - animovaný film pro děti
Kino Tylův dům
Ekumenismus - pohled evangelického teologa (prof. ThDr. Pavel Filipi)
dům Jordán (vedle pošty)
Kurz tance - přístupno veřejnosti
Tylův dům
Dechová hudba Rozmarýnka - ke Dni seniorů
Tylův dům
Václav Koubek
Divadelní klub
Berlínské vokálně instrumentální trio
Centrum Bohuslava Martinů
Klavírní recitál Ang Li (Kanada)
Tylův dům
Tvoření pro dospěláky- podzimní dílnička
Centrum Bohuslava Martinů
Kameňák 4 - světová předpremiéra za účasti tvůrců a herců filmu
Kino Tylův dům
Den otevřených dveří
DPS Penzion
Rivalové - životopisný film o Niki Laudovi
Kino Tylův dům
Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety - pro střední školy
Tylův dům
Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety - pro střední školy
Tylův dům
Fargo
Divadelní klub
Tvořivý (arteterapeutický) večer pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
Beseda – „co může nabídnout současná psychiatrická péče?“
Centrum Bohuslava Martinů
SHOWrec. vol.2
Divadelní klub
Kurz tance - přístupno veřejnosti
Tylův dům
Patchworková dílna - Magické dlaždice
Centrum Bohuslava Martinů
nutné předem rezervovat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo muzeum@muzeum.policka.org
Zákrejsova Polička 2013 - Anežka
Tylův dům
Zákrejsova Polička 2013 - Jůlinka a kouzelné račí klepeto - pohádka
Tylův dům
Zákrejsova Polička 2013 - Kachna na pomerančích
Tylův dům
Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
Zákrejsova Polička 2013 - Lucerna aneb Kněžna se vrací
Tylův dům
Strážce pokladů - tvořivá dílnička pro děti od 1. - 5. třídy
SVČ Mozaika
Pletení z pedigu - dílna pro dospělé, studenty a pedagogické pracovníky
SVČ Mozaika
Zákrejsova Polička 2013 - Amant
Tylův dům
Festival norské kultury Dva jazyky - jeden kraj
Divadelní klub
Hrátky s pamětí
DPS Penzion - společenská místnost
Zákrejsova Polička 2013 - Hymna
Tylův dům
Koncert pro housle a klavír
Centrum Bohuslava Martinů
Kurz tance - neveřejná prodloužená spojena s rautem
Tylův dům
Jazzové setkání
Divadelní klub
Na okně seděla kočka - tvořivá dílna pro děti od 3. třídy
SVČ Mozaika
Módní show - módní přehlídky, boxérská exibice, zumba,….
Tylův dům
Noc plná překvapení 2!
Divadelní klub
Kameňák 4 - projekce ve stylu „kinokavárny“ s možností zakoupení občerstvení
Kino Tylův dům
Komici s.r.o. - Ruda z Ostravy, Miloš Knor a Iva Pazderková
Tylův dům
One Direction: This is us - 3D film o slavné britské chlapecké kapele
Kino Tylův dům
Žákovský hudební večer
ZUŠ, koncertní sál
Den stromů - vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
Divadelní klub
Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
První pomoc- zaměřeno na děti (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
Rok konopí - film a beseda s autory
Divadelní klub
Církev - pohled 2. vatikánského koncilu (p. Josef Kopecký)
dům Jordán (vedle pošty)

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

říjen 2013

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Římskokatolická farnost Polička
www.farnostpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ladislav Kučera
www.divadelniklub.cz
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Oblastní charita Polička
policka.charita.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum
www.cbmpolicka.cz,
a galerie Polička
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Knihovna Polička
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Římskokatolická farnost Polička
www.farnostpolicka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

říjen 2013

Čas
25. 10. 8.00
19.00
20.00
26. 10. 14.00
14.00
9.00
27. 10. 15.00
28. 10. 18.00
29. 10. 13.30
8;30
9.00
		
30. 10. 14.00
19.00
15.00
8;30
31. 10. 17.00
20.00
8. 11. 14.00

Název akce - popis
Den stromů - vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
Kurz tance - přístupno veřejnosti
Poletíme?
Netradiční zahájení výstavy Keltové ve východních Čechách
Odpoledne s dechovkou - Pardubická 6
Podzimní dovádění - tvořivá dílnička pro děti od 1. - 5. třídy
Borovské kořeny České rapsodie B. Martinů
Zataženo, občas trakaře 2 - 3D animovaný film pro děti
Šikovné ručičky
Levandulová dílnička - tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Za zvířátky do přírody - zábavné hry, poznávání fauny a flóry v centru
záchranné stanice
Člověče nezlob se
Příběh kmotra - skutečný příběh o muži, který toho věděl příliš
Halloweenské odpoledne - tvořivá dílna pro děti 1. - 5. třídy
Horolezecká stěna - pohybové aktivity pro děti od 1. - 5. třídy
Slavnostní koncert k 65. výročí založení ZUŠ B. Martinů
Barton Fink
BIG JUMPING PARTY - pro žáky II. stupně, studenty a dospělé

Místo konání
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika a venku
Evangelický kostel v Borové
Kino Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

Bor u Skutče
DPS Penzion - společenská místnost
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika a ZŠ Na Lukách
Tylův dům, velký sál
Divadelní klub
Výstaviště Brno

SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika,  
ZUŠ B.M. Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika

		
1. 9. - 31. 10.
7. 9. - 20. 10.
14. 9. - 10. 11.

Název akce - popis
Stěna pro jedno dílo - Zbyšek Sion
Výstava Zbyšek Sion
Okupace české Poličky v roce 1938 - výstava, která připomene 75. výročí
Mnichovského diktátu

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz

21. 9. - 10. 11.

Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
66. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013 - výstavní projekt představí diplomové práce

absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013
v patnácti ateliérech školy.
5. 10. - 31. 10. Výstava paličkované krajky a malovaného hedvábí Ivy Vanžurové
26. 10. - 12. 1. Keltové ve východních Čechách

Městská galerie, Palackého nám.
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
Tylův dům

www.cbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR V POLIČCE
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička pro vás připravil tento program:
Úterý - 1. října – přednáška - Zdraví v seniorském věku
Přednáší MUDr. Patrik Lisý od 15.30 hod. v jídelně DPS „Penzion“.

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

Středa 9. října – Den otevřených dveří
9.00 – 10.00 hod. Cvičení, taneční a pohybové aktivity na židlích ve společenské místnosti
10.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou službou
Zajímáte se o naše služby?
Chcete blíže poznat prostředí Domova s pečovatelskou službou „Penzion“?
Potřebujete zprostředkovat naše služby svým blízkým?
Navštivte nás, rádi vám poskytneme informace, které vás zajímají.
10.30 – 12.00 hod. – Video ze života v DPS „Penzion“, společenská místnost
14.00 hod. – Jak se nestat obětí podvodu – přednáší por. Mgr. Kaizarová – preventivně informační skupina Policie Pardubického kraje v jídelně.
16.00 hod. - Seznámení s pečovatelskou službou - stejné jako v 10.00 hod.

Konopí může zachránit svět + soutěž
Konopný papír
22. října je Den stromů. Jak to
souvisí s konopím? Hodně. V současné době je 93 % světové produkce papíru vyráběno ze dřeva.
Jeden hektar konopí poskytuje
2,5 – 4 x více celulózy než jeden
hektar lesa. Zatímco stromy rostou desetiletí, konopí vydá 4 násobné množství vlákniny na papír každý rok! Orientace na výrobu papíru z tohoto zdroje
by mohla významně pozastavit hrozivé kácení lesů
a následné poškozování životního prostředí na celém světě, protože přes 1/3 poražených stromů bylo
v 80. letech zpracováno na papír.
Konopný papír lze vyrábět buď recyklací starých
konopných materiálů, nebo přímo ze stonků rostlin
konopí. Při výrobě papíru se používají dlouhá nebo
krátká vlákna. Z dlouhých vláken se vyrábí vysoce
kvalitní papír, který se používá na knihy, časopisy,
bankovky a umělecké papíry. Kratší vlákna slouží
k produkci spotřebních výrobků, jako např. novinový, balící či toaletní papír. Konopná buničina obsahuje 10 – 12 % ligninu, zatímco stromy 30 %. Obsah
ligninu je rozhodující pro nároky na vodu během
produkce papíru. Při použití konopí by výroba papíru méně zatížila odpadní vody, čímž by se méně
ničilo životní prostředí.
Papír pochází z Číny. Existuje hypotéza, že Číňané už ve 3. tisíciletí př. n. l. vyráběli papír z konopí.
Doložená je ale až výroba papíru kolem 1. století n. l.
Konopný papír je mnohem kvalitnější, pevnější
a trvanlivější než papír z dřevní celulózy. Je přirozeně pružný a značně odolný i proti vlhku. Může být
narušen, když je mokrý, ale vrátí se do svého původního stavu, jakmile uschne. Papír z konopí oproti papíru ze dřeva časem nežloutne a neláme se. Veškerý
cigaretový papír je vyráběn převážně z konopí. Díky
mnohonásobně větší pevnosti konopného vlákna je

možné konopný papír recyklovat víckrát než papír
vyrobený z dřevní buničiny.
(Čerpáno z knihy Konopí a mák od Ing. Vladimíra
Kubánka.)
Soutěž: Na konci každého článku najdete soutěžní
otázku. Všichni, kteří správně odpovědí do 15. dne
(včetně) příslušného měsíce, kdy vyjde Jitřenka
s konkrétní otázkou, budou zařazeni do slosování
o 3 výrobky české firmy Annabis, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem konopných
výrobků (zatím především mastí) a doplňků stravy.
Odpovědi lze odevzdat písemně na IC Polička nebo
odeslat na e-mail ekocentrumskritek@seznam.cz.
U odpovědi musí být čitelně uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, jeho adresa a kontakt (telefon či
e-mailová adresa). Ze správných odpovědí budou
vylosováni tři výherci.
Vyhodnocení soutěže č. 2 z minulého čísla Jitřenky: Správná odpověď - V současné době rozlišujeme konopí seté, konopí indické a konopí plevelné
(rumištní). Přišlo nám 6 odpovědí, z toho jedna po
uzávěrce kola. Jelikož nám zbyly výherní balíčky
z 1. kola, mohli jsme odměnit všech 5 správných odpovědí.
Soutěžní otázka č. 3: O kolik více celulózy poskytne jeden hektar konopí než jeden hektar lesa?
Na odpovědi čekáme do 15. října. Správnou odpověď se dozvíte v příštím čísle Jitřenky. Výherce
uveřejňovat nebudeme, ale budeme je kontaktovat,
abychom jim mohli předat výhru, kterou jsou masti,
které jsou běžně na trhu.
Zábavně-vzdělávací program ke Dni stromů pro
děti a mládež MŠ a ZŠ bude 24. a 25. října v Divadelním klubu. Pozvánka a bližší informace přijdou na
MŠ a ZŠ, případně na e-mailu ekocentrumskritek@
seznam.cz či tel. 731 563 819.
Ing. Eva Janečková

Skauti ve Slovinsku
Tři údery zvonu. Je čtvrtek, tři čtvrtě na jedenáct večer a já spěchám ke skautské klubovně,
odkud za několik málo minut vyrážíme na hory.
Na které hory? To zatím nevím jistě. Ve hře byly
rakouské Alpy a italské Dolomity. Při příchodu se
však dozvídám, že jedeme na Slovinsko.
Samotná cesta, trvající asi 8 hodin, probíhá bez
problémů a tak kolem osmé hodiny ranní dorážíme na místo. Cílovou destinací je Triglavský národní park. Dáváme si lehkou snídani a vyrážíme
na cestu. Projdeme lesíkem, přeskáčeme říčku
a před námi se objevuje nádherné údolí ohraničené horskými hřebeny, které stoupají až do výšky
bezmála dvou kilometrů nad mořem. Ohromeni
krásou okolní krajiny a povzbuzeni přízní počasí
se vydáváme na cestu vzhůru.
S přirůstající nadmořskou výškou ubývá vegetace. Listnatý porost plynule přechází v porost jehličnatý a potom už je všude jen kamenné pole místy pokryté sněhem. Jak se přibližujeme ke konci
údolí, kladu si otázku a věřím, že nejsem sám, jak
se proboha dostaneme nahoru? Odpověď na sebe
nenechá dlouho čekat. Martin Mazal, ostřílený horolezec, nám ukazuje na počátek kozí stezky, která
nás má vyvést nahoru po pětisetmetrové stěně.
Když se všichni ujistíme, že si Martin nedělá legraci, nasazujeme si horolezecké helmy a vyrážíme.
Výstup překvapivě probíhá bez větších obtíží
a zhruba za půl druhé hodiny je všech nás sedm
bezpečně nahoře. Odměnou za výstup je neuvěřitelný rozhled do dalekého okolí. Dáváme si oddech, kocháme se krajinou a po několika minutách
znovu vyrážíme. Jdeme z kopce, což je o poznání
pohodlnější, a také už se neboříme do drobného
štěrku. Zanedlouho dorážíme k bivaku, nouzové
horské chatě, ve které se chystáme přespat. Jsou
sice teprve tři hodiny po poledni, ale jsem na-

prosto unavený a z pohledů mých spolulezců se
dá snadno vyčíst, že nejsem sám. Usínám zhruba
v půl páté.
V noci venku mrzne a v našem bivaku nejspíše
také. Dáváme si snídani, vaříme kávu a čaj, fotíme východ slunce nad Alpami a chystáme se na
zpáteční cestu. Cestu opačným směrem zvládáme
podstatně rychleji. Stěnu slézáme opět bez potíží a potom již rychle sestupujeme. Zastavujeme
se u horského potůčku, doplňujeme zásoby vody
a jdeme dál. Čeká nás totiž další hora tentokrát
s ferratami, tedy s jištěnými horolezeckými cestami.
Dorážíme k autu, dáváme si oběd a vyrážíme
k vrcholu Prisojnik (2 550 m n. m.). Stezka nás
vede poněkud překvapivě strmě dolů podél hřebenu hory, kde nacházíme počátek ferraty. Navlékáme si úvazky a připínáme se k ocelovému jistícímu
lanu. Jsme zběžně instruováni dvěma základními
pravidly: 1. nepadejte, 2. pokud spadnete, nestěžujte si. Výstup je fyzicky i psychicky natolik
vyčerpávající, že po několika metrech to někteří
vzdávají. Adrenalin v krvi překonal strach, zbytek
skupiny se škrábe nahoru. Blížící se mračna bohužel udělala své. Zrovna v nejlepším se musíme vrátit kvůli obavám z bouřky. „Jistící lano v bouřce
funguje jako hromosvod.“ Ačkoliv strach ustupuje
a nás to zrovna začíná bavit, na tento argument nikdo nenachází odpověď.
V horské chatě jsme si dali výjimečně dobrý čaj
a místní specialitu – klobásy se zelím. Fotíme poslední snímky hřebenů rudě ozářených zapadajícím sluncem, nasedáme do dodávky a vydáváme
se směrem k domovu.
Příští rok jedeme znovu, tento - pro nás nový sport je totiž dost návykový.
Tomáš Tomšů, Jan Stifter

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Z činnosti DPS
Penzion
I přes velké stavební práce, které začaly na budově DPS Penzion, volnočasové aktivity pro seniory pokračují dle plánu. A tak se stalo, že zvuky
vrtaček a palic doplnil za doprovodu muziky zpěv
seniorů při narozeninovém zpívání. Na šikovných
ručičkách při výrobě dárečků na Seniorskou stopu
se hodnotil průběh stavebních prací, ale také došlo
na rady, jak se nejlépe připravit na výměnu oken
ve svém bytě. A ti, kteří si chtěli od všeho odpoči-

nout, vyrazili na celodenní pobyt na Baldu. Přes
počáteční obavu z počasí, vše dopadlo výborně. Po
procházce v lese oběd chutnal dvojnásob. Po odpočinku opět hurá do lesa, protože houby už čekaly.
Našel každý a radost byla veliká, někteří v lese už
nebyli pár let a tak teď si to náležitě užili. Den byl
ukončen opékáním, zpěvem a hlavně dobrou náladou. Návrat domů nastal, když se slunce schovalo
a z lesa na louku začal přicházet chlad. Tradiční zamykání atria všem vždy připomene, že se nezadržitelně blíží podzim, čas plískanic, čerstvého větru,
podzimního sluníčka a barevné přírody.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 10. Zdraví v seniorském věku – přednáší
MUDr. Patrik Lisý od 15.30 hod. v jídelně DPS
Penzion.
2. 10. Kavárnička - 1. říjen je Mezinárodním
dnem kávy a proto si tuto potravinu, známou již
víc než tisíc let, představíme trochu blíže. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
9. 10. Den otevřených dveří od 9.00 hod.
14. 10. Keramická dílna ve 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
16. 10. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
24. 10. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
29. 10. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
30. 10. Člověče nezlob se od 14.00 hod. ve společenské místnosti.

Litvan prodloužen
Bazar, antik, zánik, sochař Václav Litvan
v Chaosu.
Výstava je prodloužena do 14. listopadu
Galerie KABINET CHAOS Střítež, usedlost
Chaos, Střítež 68, kontakt: 602 315 215, verbrom@
gmail.com. Otevřeno neděle 13-18 h. nebo po domluvě.
Celoroční program je částečně hrazen z grantů
na kulturu města Poličky a MKČR.
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Vzpomínáme
Uplynulo 10 let, co nás
v měsíci říjnu opustili naši
rodiče, manželé Hlouškovi.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děti a rodina

Dny ubíhají,
roky přibývají,
ale vzpomínky na Tebe
v našich srdcích zůstávají.
Dne 2. října 2013 by se
dožil 40 let pan Luboš Poul
a 2. prosince 2013 si připomeneme smutné 8. výročí, co
nás navždy opustil.
Mária Poulová a celá
rodina
Dne 4. října 2013 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička, paní
Dobromila Břeňová.
Stále vzpomíná rodina.
14. 10. 2013 si připomínáme nedožité 100. narozeniny
dlouholetého správce fotbalového stadionu a fotbalového rozhodčího pana Františka Andrleho.
Rodina
Dne 16. 10. 2013 by se dožila 70. let naše maminka, paní
Marie Dostálová.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají děti
Dne 26. 10. tomu bude 10
let, co nás opustil pan Bohumil Buřval.
Stále vzpomíná rodina

Dne 26. října vzpomeneme
nedožitých 90. let naší maminky, babičky a prababičky,
paní Elišky Baizové. Zemřela
před třemi roky.
Stále vzpomínají
Marie, Milada a Antonín
s rodinami
Dne 27. 7. 2013 odešel z našich řad přítel a dlouholetý
předseda naší zahrádkářské
organizace, pan Miroslav
Kovář.
Děkujeme za jeho obětavou práci, znalosti a zkušenosti. Bude nám všem velice
chybět. Nikdy na něho nezapomeneme. Čest jeho památce.
Za všechny zahrádkáře
výbor ZO Stadion I.
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Týden pro duševní zdraví
Otevřené dveře – jedno ze
středisek Oblastní charity Polička – nabízí už 7 let své služby
lidem, kteří mají osobní zkušenost s duševním onemocněním
a psychiatrickou péčí, a hledají
pomoc i mimo ordinaci psychiatra. Letos se opět
připojují k celorepublikovým Týdnům pro duševní
zdraví, jež mají za cíl vyvracet mýty s psychiatrií
spojené a přibližovat lidem život s duševním onemocněním. „Poličský“ týden pro duševní zdraví
připadnul na 8. – 13. října a zahrnuje následující
akce.
V úterý 8. 10. dopoledne proběhnou přednášky
pro studenty gymnázia a SOU Polička. Na téma
„Psychoaktivní látky a duševní poruchy“ povede diskusi Bc. Jan Sobotka – sociální pracovník,
psychoterapeut a vedoucí terapeutické komunity
v Sejřku. Zaměří se především na souvislosti mezi
zneužíváním psychoaktivních látek a rozvojem
duševních chorob a léčbu závislých osob.
Na Den otevřených dveří můžete zavítat ve středu 9. 10. do prostor střediska Otevřené dveře na
Tylově ulici 248. Od 9.00 do 17.00 hod. budete mít
možnost zhlédnout, a příp. si i vyzkoušet, jak vznikají výrobky technikou Tiffany vitráže, které se mj.
během volnočasových aktivit věnujeme. Dozvíte
se, jaké služby poskytujeme, komu jsou určeny,
v čem spočívá hlavní těžiště naší práce a s jakými

problémy se lidé s duševním onemocněním zpravidla potýkají. K vidění i koupi budou výrobky
klientů. Přivítáme vás i v terapeutickém obchodě
Fimfárum u kruhového objezdu, který slouží jako
terapeutická dílna pro naše klienty.
V pátek 11. 10. od 19.00 hod. se v CBM koná beseda pro veřejnost na téma „Co může nabídnout
současná psychiatrická péče? Možnosti a limity.“
PhDr. Karolína Dvorská (psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické centrum Praha) a Petr
Koubíček (psychiatrická sestra, Psychiatrická
nemocnice Praha Bohnice) pohovoří s posluchači
o tom, komu a kdy je určena nabídka psychiatrické
a psychoterapeutické péče, a co nám může bránit
tyto služby využívat. Přiblíží, jaké jsou rozdíly
mezi našimi očekáváními od psychiatra či psychologa a jejich reálnými možnostmi.
Závěrečnou akcí je – v pořadí už několikátý – víkendový běh Psychoedukačního kurzu pro klienty
střediska a jejich blízké osoby. V sobotu 12. a neděli 13. října povedou PhDr. Karolína Dvorská a Petr
Koubíček přednášku a workshop na téma „Komunikace jako součást péče o duševním zdraví.“
Pokud vás problematika duševního zdraví zajímá, zavítejte k nám během Dne otevřených dveří
anebo se přijďte zapojit do diskuse na besedě.
Rádi vás uvidíme!
Jana Dobrovolná

Co slíbili, to dodrželi
s člověkem po vážném úraze se zasklením výtahové
šachty pro zdviž. Dokončené dílo předali panu Jaroslavovi v sobotu 31. srpna poté, co se vrátil z rehabilitačního pobytu.
„Peníze by mezi námi nedělaly dobrotu,“ seznámil nás s motorkářskou filosofií Pinckařů pan
Vraspír. „Chceme skončit na nule.“ Proto zbytkem
peněz z výtěžku přispěli chlapci ze Svitavska postiženého dětskou mozkovou obrnou na rehabilitační
pobyt na Slovensku.

Skupina motorkářů říkající si Pinckaři Vysočina
umí držet slovo. Poslední srpnový den dokončila
svoji „první dobročinnou jízdu“, když oficiálně do
užívání předala osobě upoutané na invalidní vozík
zasklenou výtahovou šachtu pro zdviž. Bez jejich
pomoci by ji možná ještě nějaký čas provizorně zdobily igelity. Jak je u Pinckařů zvykem, přijeli za obdarovaným s plnou parádou v motorkářské koloně.
Před třičtvrtě rokem motorkáři z Poličska a okolních obcí, kteří spolu léta vyjížděli na motorkách,
učinili zásadní rozhodnutí. Zaregistrovali se jako
oficiální sdružení. A to jenom proto, aby mohli
pořádat motorkářské srazy pro pobavení kolegů
s podobným zájmem, ale také konat dobro. Jak se
ukázalo, nebyla to od nich žádná frajerská póza.
Všechno, co si předsevzali, do puntíku uskutečnili.
V červnu uspořádali mimořádně úspěšný motorkářský sraz v Nedvězí se stodvacetihlavou motorizovanou účastí. Z výtěžku pak zrealizovali následující skutky dobročinnosti:
Ještě na konci června předali panu Stanislavu
z Osíka invalidní vozík. Jeho starý mu dosluhoval
a od pojišťovny léta nový nedostal. Na konci srpna pak splnili druhé předsevzetí. Pomohli rodině

„Zjistili jsme, že pořádat motorkářský sraz je
pořádně náročné, ale už nám otrnulo. Příští rok
se do něho snad pustíme znovu. A zase s nějakou
dobročinností. Je to hezké někomu pomoct. A taky
můžeme lidem kolem ukázat, že nejsme jenom Ti
„šílenci“ na silnicích.“
Pinckaři Vysočina rozhodně šílenci nejsou. Vědí,
co chtějí, skvěle se s nimi komunikuje a spolupracuje, umějí si věci zorganizovat. A navíc dovedou být
k postiženým lidem velmi taktní a milí. My z Oblastní charity Polička jim děkujeme za všechno, co
pro handicapované letos udělali. Oba obdarovaní
jsou totiž klienti našich zařízení, protože Charita
s Pinckaři spolupracovala při výběru jejich dobročinného záměru. Zažili jsme s nimi neobvyklou věc.
Nikdo je neoslovoval a nepřesvědčoval. Přišli sami
a sami nabídli pomoc. Možná dodnes netuší, jak
vzácný čin udělali. Děkujeme!
Štěpánka Dvořáková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

ZUŠ – škola nebo kroužek?
Ale pane učiteli,..., paní učitelko,... vždyť sem
Nejen učitelé na základních a středních školách,
práci úplná sranda,... vždyť je úplně jedno, jak to
Anička chodí dobrovolně,... ta hudební nauka – co
ale věřte tomu, i učitelé na ZUŠ se musí připravovat
dítě hraje, ne..., ta vaše práce to nic není,...“ Ona to
si budeme povídat, to je jen takový vedlejší předmět
tak úplně není pravda. Já učím předmět hudební na- na hodiny (dělat si přípravy, vybírat skladby, atd.).
– to by mohl učit každý,... na flétničku – to můžu na- uka. Poslouchám každý rok od vás rodičů poznámky
Učení na ZUŠ není, stejně tak jako tato činnost na
učit pískat doma Pepíčka sama – kvůli tomu nemusí
o tom, že to je jen „takovej vedlejšák“, že je v pod- jakékoli jiné škole, žádným jednoduchým procechodit do hudebky,... ale pane učiteli – snad by to
sem. Snažíme se vaše děti „něco navíc“, nad rámec
statě jedno, jestli ty hodiny vaše ratolesti navštěvují
šlo nějak zařídit, ne,... no to snad nedáte mé dceři
základního vzdělávání, naučit. Snažíme se uměním
nebo ne. Někteří z vás to alespoň řeknou, jiní si to
z nauky čtyřku,... atd.
nejen vybudovat a dále rozvíjet specifické znalosti,
jen myslí. Mám na vás takový dotaz. To vašim dětem
Nejen tyto poznámky, ale i spousty dalších nepří- říkáte, že ve škole nemusí přeci chodit na čtení, že
dovednosti a schopnosti, nýbrž něco hezkého předat,
liš, řekl bych, se hodících, trefných a směřujících vět
vychovávat je, otevřít jim trochu jiné vnímání této
stačí, když budou umět psát? Nebo že nemusí chodit
k základnímu uměleckému vzdělávání, resp. k ZUŠ, na předměty, které je nebaví, proč by to dělaly? No, doby. Výchovný, nejen vzdělávací proces, kterým
poslouchám nejen já, ale i moji kolegové, každý
vaše děti v ZUŠ prochází, je ale třístrannou záležia tak to je i s předměty v ZUŠ, konkrétně například
školní rok. Možná si proti sobě trochu obrátím část
tostí. Žák – učitel – rodič. Když budete svým dětem
v hudebním oboru. My se musíme řídit osnovami
poličské veřejnosti, ale chci na tyto poznámky rea- nebo školním vzdělávacím programem. Tyto doku- říkat, že tohle není důležité, že nemusí tohle hrát
govat. Nikoli vyčítavě, nýbrž ve smyslu vysvětlení
a vůbec, ať to neberou nějak vážně – vždyť tam v tý
menty jsou pro nás stejně závazné, jako dokumenty
svého – a myslím, že i ostatních učitelů ZUŠ – po- pro učitele v základních školách. Tudíž, když vaše „hudebce“ o nic nejde. Pokud budete za námi chodit
stoje a vůbec nastíněním pozice základního umě- dítě studuje hru na nějaký hudební nástroj, tak musí
a dávat nám (učitelům) najevo někdy i trochu pohrleckého vzdělávání jakožto jakési nadstavbové části
zároveň také chodit do hodin hudební nauky a poté
davým způsobem, že přeci to, o co se snažíme, není
vzdělávacího procesu celkově.
(když je starší) také do dalších předmětů. A proč si
pro vaše děti zase tak důležité (proč taky – vždyť to
Všechno, co zde píši, jsou mé názory, mé myšlenky. myslíte, že to tak je? Asi proto, aby základní umě- dělají ve svém volném čase). Docílíte tím toho, že
S nikým jsem se o daném článku dopředu nebavil. lecké vzdělání mělo nějakou posloupnost a systema- naše práce, pro nás zůstane jen „PRACÍ“, ale přeKdyby měl někdo z vás pocit, že některé zde mnou
tičnost a aby to nebylo jen tak, že si vaše dítě chodí
devším z hlediska výchovného, u vašich dětí dojde
uváděné skutečnosti nejsou pravdivé, jsou něčím „zapískat, zabrnkat nebo zatroubit“. To není nic proti
k tomu, že i ony se na nás budou dívat a posuzovat
zkreslené, zavádějící nebo subjektivní, můžete na to
zájmovým kroužkům, které v Poličce nabízí jiné
nás podobně jako vy, rodiče. Kdo jiný je pro děti větjakýmkoli způsobem reagovat. Určitá subjektivita
volnočasové instituce. Ona posloupnost, systema- ším vzorem v chování, postojích a hodnotách, než
je však v takovém článku zcela normálním prvkem.
tičnost a cílenost však dle mého názoru vzdělávání
vy… Na tomto místě musím zmínit ještě jednu větu,
Už samotný název, pojmenování (ZÁKLADNÍ
v ZUŠ a na druhé straně volnočasové aktivity nabí- kterou říkám všem svým žákům vždy v září 1. hodiUMĚLECKÁ ŠKOLA) říká, že instituce, kterou
zející jiná zařízení, odlišuje.
nu na hudební nauce: „Chovejte se ke mně a k sobě
spousta vašich dětí navštěvuje, není žádným kroužKdyž už jsem v tom, o čem se mezi rodiči mluví
navzájem tak, jak chcete, aby se ti druzí chovali
kem, ani volnočasovou aktivitou, nýbrž školou. A ať
a u čeho mi evidentně přijde, že vykládání daného
k vám“.
už se nám to líbí nebo ne, tak v každé škole platila, problému, je u některých zkreslené, nezbývá mi nic
Berte, prosím, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
platí a doufám, že i v budoucnu budou platit urči- jiného, než se nad tím také trochu pozastavit. Úplata
jako školu, dávejte svým dětem najevo (když už je
tá pravidla. Vaše dítě je sice přihlášeno „dobrovol- za vzdělávání činí v hudebním oboru 1 400 Kč za půl
přihlásíte) důležitost pravidelné domácí přípravy.
ně“ do ZUŠ, ale když už je na základě přijímacího
roku. Těmito prostředky nepřispíváte ani korunou
Respektujte a podporujte jejich učitele se společřízení přijato a ke studiu nastoupí, tak musí, stejně
na mzdy učitelů, to byste museli platit jiné peníze. ným cílem vzdělávat a vychovávat vaše děti. Myslím
jako v „normální“ škole, chodit do hodin, splňovat
Všechny tyto prostředky jdou na provozní nákla- si, že můžu mluvit za, snad, všechny učitele ZUŠ
konkrétní cíle a na základě toho být také hodnoceno. dy školy. Nyní trochu k výši úplaty. Zamyslíte-li se
B. Martinů. Teprve když žák, rodič i učitel vidí a sleMyslím si, že většina z vás své děti do ZUŠ přihlašuje
a spočítáte-li si, že za pololetí má žák individuální
duje určitý cíl v základním uměleckém vzdělávání,
s tím, že chcete, aby se zde něco naučily, aby získaly
hodinu cca 18x, tak v případě, že by navštěvoval jen
až poté a jedině v této společné spolupráci, můžeme
všeobecný umělecký rozhled, ale i nějakou specific- tuto jednotku, cena by vycházela na 78 Kč. Žák ale
spatřit smysl navštěvování této školy.
kou dovednost a schopnost. Samozřejmě podle toho, kromě této hodiny chodí ještě do hudební nauky,
Dětem v hudební nauce říkám: „Snažím se, aby
jaký obor navštěvují. Vzhledem ke specifickým
popř. ve vyšších ročnících ještě do některého další- formy, metody a způsoby výuky byly pro vás co
dovednostem a schopnostem je zapotřebí systema- ho předmětu (komorní hra, orchestrální hra, decho- nejpřitažlivější, moderní, chci a pracuji na tom,
tického vzdělávání. K tomu je zase potřeba učitelů, vý soubor, a další). V případě dvou navštěvovaných
aby vás to tady v ZUŠ bavilo. Snažte se i vy svým
kteří jsou schopní posloupnosti a systematičnosti
zaujetím pro práci, vůli něčeho dosáhnout, pravihodin týdně, vychází cena na 39 Kč/hod., v případě
v tomto pedagogickém procesu dosáhnout. Učitelé
delným cvičením s cílem se někam dál posunout,
tří hodin týdně na 26 Kč/hod.. Přijde vám to drahé?
na ZUŠ BM Polička jsou ve svých oborech vzděla- Je samozřejmé, že v případě vícečlenných rodin, kdy
udělat si ze ZUŠKY školu, kam se budete těšit a kam
ní a dostatečně fundovaní lidé, kteří se snaží svou
navštěvuje ZUŠ více dětí, se zdá někomu celková ho- budete chodit rádi“.
práci dělat co nejlépe. Opět na tomto místě musím
Pojďme se všichni, i když řešíme spoustu jiných
tovost při úhradě vyšší, ale když se člověk zamyslí
zmínit některé poznámky. „To bych uměl taky, máš
věcí, zamyslet jen na chvilku nad tím, co a jak můa podívá na ceny jiných kroužků v Poličce, tak mi
v hodině 1 dítě, jen ho posloucháš, to je proti té mé
přijde částka za vzdělávání v ZUŠ opravdu „směšná“. žeme společně zlepšit ve výchovně-vzdělávacím
procesu a v náhledu na poličskou „ZUŠ“. Díky za
vaši chvilku strávenou nad tímto zamyšlením. Neberte prosím tento článek jako nějaké „vyrýpávání“
do některých z vás, protože tak to myšleno není.
Jen jsem zde chtěl nastínit, že práce, o kterou se
v ZUŠ snažíme, není zase tak jednoduchá, jak se
Po obvyklém shonu, který se
tomuto tichému umění - tak odlišnému od toho
možná na první pohled některým z vás zdá. Ale
v září každoročně odehrává při „znějícího“, na které jsme zvyklí - blýská na lepší
hlavně, dle mého postoje, má pro vaše děti, někdy
domluvě a opakovaných změ- časy a nová generace těchto němých herců bude
veřejností i rodiči trochu podceňovaný, velký smynách rozvrhů, se rozběhl další
opět silněji zastoupená. Festivalu i celému reali- sl a význam. Už jen z pohledu nahlédnutí do světa
školní rok. Děti už zase tráví čas
začnímu týmu pak přejeme mnoho dalších vyda- umění, který jim takto systematicky a kontinuálně
s hudebními nástroji, ve výtvar- řených ročníků a ještě více spokojených účastníků
jiná instituce v základním vzdělávání, nenabídne.
ném atelieru či v tanečním sále, workshopů a festivalu vůbec.
Děkuji vám,
pedagogové se po prázdninách
Naše škola slaví v letošním roce 65. výročí
Petr Mazal
opět věnují přípravě žáků na koncerty, výstavy, svého založení a jaká by to byla oslava, kdyby se
soutěže a představení. Zkrátka, škola po prázdni- obešla bez zvuků hudby? Asi nám dáte za pravdu,
novém tichu ožila a opět „zní“. A to je pro nás moc
že by bylo přinejmenším zvláštní, kdyby se uměpříjemné…
lecká škola nedočkala gratulace v podobě koncerV polovině září jsme zažili něco velmi neob- tu, či jakékoli jiné umělecké akce. Přijměte tedy
vyklého. Žáci tanečního a literárně dramatického
naše srdečné pozvání na koncert, kterým zahájíoboru se v pondělí 16. 9. setkali s pantomimou. me slavnostní setkání, která nás v letošním roce
V tanečních sálech školy se uskutečnil workshop
budou provázet. Koncert se uskuteční 31. října
pod vedením předního představitele slovenské
v 19 hodin ve velkém sále Tylova domu. Svoje hupantomimy, Miro Kasprzyka. Dovolte, abych
dební, a prozradím, že i taneční dárky, si tentokrát
i touto cestou poděkovala produkční festivalu MI- připravují bývalí žáci a absolventi školy. Těšíme
MEFEST, paní Petře Jílkové, za úžasnou nabídku
se na vás při této příležitosti a věříme, že se budea zcela ojedinělý zážitek, který byl našim žákům
me na našich akcích setkávat po celý rok.
umožněn. Nestává se příliš často, že žáci základní
umělecké školy dostanou možnost zakusit uměMgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ní mimů, proto ještě jednou děkujeme. Snad se
ředitelka ZUŠ

Podzim v ZUŠce
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Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám dvoupokojový byt v Poličce,
50 m čtverečních, v osobním vlastnictví se šatnou a 4 sklepy. Topení plynové - vlastní, kuchyňská linka masiv, koupelna a WC po rekonstrukci.
Tel. 605 577 493.
•
Prodám BEZ REALITKY cihlový 2+1,
2
55 m v os. vlastnictví na Sídlišti Hegerova. 2. NP
bez výtahu, po částečné revitalizaci. 650.000,-.
tel. 732 340 882.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
•
Cvičení proti bolesti zad podle MUDr.
Smíška. Začátek listopad 2013. Tel. 732 803 803.
•
Za devět měsíců jsem zhubnul 20 kg. Poradím, jak na to. Kontakt 734 769 623.
•
Levné opravy počítačů, notebooků
a serverů. Cena od 100 Kč/hod. Polička a okolí.
Tel: 739 263 250.
•
Hledáme spolehlivou, příjemnou a komunikativní operátorku na VPP, (vhodné
pro důchodce a maminky na mateřské dovolené) jejíž náplní práce bude 4 hodiny 1 až 3 dny
v týdnu v pohodlí svého domova telefonicky komunikovat s našimi zákazníky. Slušně zaplatíme.
Kontakt: J. Votava, tel.: 608 801 973.
•
AFASHION Navštivte nás na adrese Hegerova
156 u kruhového objezdu. Nemáte čas na osobní návštěvu? Nevadí :) Na našem e-shopu www.
afashion.cz, naleznete všechny značkové kousky,
co tu v obchůdku máme. Pokud se Vám některý z modelů zalíbí, zamluvte si jeho zkoušku na
emailu a-fashion@seznam.cz. Na e-shopu dále
naleznete Boj proti faldíkům, Test osobitého stylu, Oblečte se jako celebrita, Sebevědomá žena...
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Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. I přesto, že náš článek v záříjové Jitřence z nějakých technických
důvodů nevyšel, tiskařský šotek se občas vloudí,
tak naše plánovaná činnost pokračovala bez problémů díky vlaštovkám a pokračovala dál velmi
úspěšně. Vzpomínáme ještě na naši srpnovou
vycházku po poličské naučné stezce. Opět bylo
60 účastníků zájezdu na Lázek uspokojeno atmosférou, krojovanou moravskou kapelou, výkonem akrobatického letce a celým programem při
slunečném sobotním odpoledni. I záříjový slet
vlaštovek se nesl v pohodovém duchu, kde jsme
v plném počtu schválili plán našich akcí do konce
roku 2013. Vydařil se i náš první pětidenní zahraniční zájezd na Slovensko do Velkého Mederu do
termálních pramenů. 51 důchodců naší organizace bude mít ještě dlouho krásné zážitky z pobytu
a v roce 2014 jej budeme jistě do Velkého Mederu
opakovat. 24. 9. jsme pokračovali ve vzdělávacím
cyklu Polička známá i neznámá již třetím zastavením. Tentokráte to bylo na městské radnici,
v historické kapli, obrazárně a prohlídkou krásně
upraveného interiéru radnice. Sám se přiznám,
že jsem, jako Poličák, ještě v těchto prostorách nikdy nebyl a byl jsem velmi překvapen a okouzlen,
co máme v Poličce za neznámé klenoty. Tak toho
bylo v září opět dost.

Co nás čeká v říjnu. Nevěříte, ale my se rádi
sdružujeme a potkáváme. Proto 3. 10. v 10 hodin
bude slet vlaštovek. Hlavním bodem bude zajištění našeho dalšího zájezdu do Brna, kde máme
již půl roku objednanou prohlídku atraktivní
funkcionalistické stavby Vila Tugendhat. Poté
navštívíme brněnský hrad Špilberk. Akce je plánovaná na termín 29. 10. Odjezd autobusu pro
majitele vstupenky, která je i místenkou do autobusu bude od poličského gymnázia v 8.00 hodin.
Tento atraktivní zájezd si z omezených finančních prostředků vyžaduje poměrně vysokou spoluúčast v hodnotě 500 Kč. Předtím, dne 8. 10 od
14.00 hodin, dokončíme náš vzdělávací cyklus
v CBM vzpomínkou na našeho rodáka Bohuslava
Martinů.
Do konce roku ještě plánujeme jednu návštěvu
poličského divadla, 26. 11. setkání na Starohradské, které jsme nazvali Předvánoční inspirace
a klubové hry a rok zakončíme výroční členskou
schůzí, pravděpodobně 10. 12. v malém sálu Tylova domu. Vše ale záleží na štěstí, ochotě a financích. Snad se nám vše vydaří. O tom, i o všem
dalším, až v listopadové Jitřence. Do té doby se
mějte, vážení důchodci, pohádkově. To vám přeje
váš výbor a předseda
RSDr. Ivan Chudý

Klub zdraví zve na říjnovou přednášku
Jako lidské bytosti jsme závislí na spoustě věcí.
Některé jsou nutné pro přežití, jiné pro příjemný způsob života, ale některé věci, na nichž jsme
závislí, nám mohou život znetvořit do absurdity,
v horším případě i životy těch, kteří nás mají rádi,
v nejhorším nám život berou...
Slovo závislost se dnes používá spíše ve spojení
s hazardem, alkoholem či drogami, ale partnerská
závislost může být stejně nebezpečná. Patologicky
vztahově závislý člověk je zaměřen na druhou osobu tolik, že přestává být sám sebou. Bojí se vlastní
nedostatečnosti, má strach ze ztráty vztahu a tak
udělá cokoli. Na začátku se to může zdát být roztomilé, ale na konci lidé, kteří okusili takovouto závislost, mluví jako o nesnesitelnosti. Známe třeba
pojem stalking, což je nebezpečný způsob, jak sledovat druhou osobu, navíc je i trestný. Závislými
se můžeme stát v negativním, ale i pozitivním slova smyslu. Zajímá vás toto téma, máte s ním zkušenost ze svého okolí? Přijďte s námi diskutovat do
Klubu zdraví v horní místnosti SVČ Mozaika dne
9. října od 17.30 hodin. Zamyšlení má název „Závislosti - pro radost i k zlosti“. K tomu pro vás bude
připraven dobrý čaj a chutné zakousnutí, recepty
si můžete odnést k domácímu vyzkoušení.

Jsou lidé, kteří nutkavě jedí pro jiné nepoživatelné věci. Jiní kupují věci, které vlastně vůbec
nepotřebují. Další dokáží nahromadit neuvěřitelné množství čehokoli ve svých příbytcích, až je ty
věci postupně vytěsní. Někteří vyplňují prázdnotu
života konzumací něčeho, co jim postupně život
bere. Něco to signalizuje. Jak řekl Ken Hensley:
„Těžko pochopíme, co je to závislost, dokud jsme to
sami nezažili.“ K tomu připojuji citát Pavla Kosorina: „Čím výš se člověk dostane, tím snadněji něčemu propadne.“ Cesta do pekel prý bývá dlážděna
dobrými úmysly. Hlavní je nezůstávat na řešení
sám: „Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou
utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez
druhého nemůže rozvinout.“ (Phil Bosmans)
Přejeme vám, abyste drželi své případné závislosti pevně na uzdě a nenechali je, aby si s vámi dělaly, co chtějí a co vy nechcete. I hodně dobrého se
může změnit v kyselý škleb. Těšíme se na setkání
s vámi a přejeme vám, abyste byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová

Poličské
kuchařky uspěly
Kuchařský tým školní jídelny na SOŠ a SOU
Polička vyrazil do Prahy, aby se utkal v celorepublikové soutěži O nejlepší školní oběd
2013. Do soutěže, pořádané VZP v rámci preventivního projektu Žij zdravě, se přihlásilo celkem
88 školních jídelen, aby dokázalo, že školní oběd
může být nejen zdravý, chutný a krásný na pohled, ale i za rozumnou cenu.
Náš tým ve složení Růžena Říhová, Eva Horálková a Kamila Machová se se svým školním
menu probojoval do finálové desítky. Porotě,
složené z odborníků na výživu a školní stravování, lékařů, zástupců Asociace kuchařů a cukrářů, pražského magistrátu, ministerstva školství,
České školní inspekce, médií, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Společnosti pro výživu,
nabídly naše kuchařky polévku z hlívy ústřičné,
krůtí karbanátky s řapíkatým celerem a červenou paprikou, šťouchané brambory s jarní cibulkou a zeleninový salát s hořčičným přelivem
a jako moučník jahody se zakysanou smetanou
a třtinovým cukrem. Základní podmínkou soutěže bylo to, že školní jídelna musela soutěžní
pokrm vařit dvakrát během posledního školního roku. Celé soutěžní klání sestávalo nejen
z uvaření 20 porcí, ale také z dvacetiminutové
prezentace pokrmu.
V soutěži zvítězila školní jídelna Středního odborného učiliště U Krbu z Prahy 10, na druhém
místě se umístila školní jídelna Základní školy
Felberova ve Svitavách a na třetím místě školní
jídelna Novolíšeňská z Brna. Náš školní tým se,
stejně jako ostatní finalisté, umístil na čestném
čtvrtém místě, i přesto je pro naši školu účast
v soutěžním finále velkým úspěchem.
„Podívaly jsme se do opravdu velké moderní
školní kuchyně a zjistily jsme, že ta naše za ní
v ničem nezaostává. A také jsme si mohly porovnat svoje umění a zkušenosti s lidmi stejné
profese. Ukázaly jsme, že se v naší školní jídelně vaří opravdu dobře,“ říká vedoucí školního
týmu Růžena Říhová. To, že jsou její slova pravdivá, dosvědčují stovky spokojených studentů
a učitelů, kteří se v naší školní jídelně stravují.
M. Šplíchalová

Turisté zvou
Sobota 5. října - Slováckými
vinohrady. Autobusový zájezd
na pochod s vůní burčáku do
okolí Hodonína. V letošním roce
pojedeme do Dolních Bojanovic
a odtud přes vinohrady do do
Nechor u Prušánek. Trasy od 8 km do 16 km. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 19. října - Pivnice - 43. ročník. V letošním roce pojedeme objednaným autobusem do
Nových Hradů a Luže. Odtud půjdeme do Pivnické rokle a dle vlastního uvážení do Lubné nebo
Borové. Délka trasy od 21 do 28 km Vedoucí akce:
Vlad. Uhlíř
Neděle 27. října - Spadaným listím. Pěší vycházka neznačenými cestami kolem Jalového potoka a řeky Loučné do Litomyšle. Sraz účastníků
v 8.30 hod. na nádraží v Poličce. Délka vycházky
asi 22km. Zvou: Broklovi
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Kardiaci v říjnu

Podnikatelé pozor

Březovský vodovod slaví 100 let
Nové podmínky podnikání výrobců
V sobotu 12. října zveme příznivce kondičních
a zpracovatelů paliv a maziv
vycházek na prohlídku vodních vrtů s odborným
a distributorů pohonných hmot
výkladem. Dále se vydáme na rozhlednu Járy CiStávající podnikatelé musí v období od 1. října do
mrmana. Pěší vycházka nepřesáhne 4 km. Odjezd
1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o konz autobusového nádraží do Březové nad Svitavou
cesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o rev 8.00 hod. Info Navrátilová Eva.
gistraci a poskytnout kauci. Pokud tak ve stanovené
Pozvánka na výroční členskou schůzi
lhůtě neučiní, bude jejich registrace zrušena dnem
Kardio klub zve své členy ve čtvrtek dne 24. říj- 2. listopadu 2013.
na do sálu kulturního domu FABRIKA, začátek
1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013
v 15.00 hod. Zhodnotíme roční práci nového výbo- Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách
ru. Připomínky do diskuse a drobné dárky vítány. a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínMalé občerstvení.
ky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv
Informace a přihlášky do termálních lázní v KA- a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedePUVÁRU. Za výbor Kardio klubu
ných činnostech bude možno na základě koncese
Jan Pokorný „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.
Distributorem pohonných hmot je každá osoba,
která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
hmoty (tedy i jejich výrobce), s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného
zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem
platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
Pro získání koncese na distribuci pohonných
hmot se nově vyžaduje splnění odborné způsobilosti spočívající v dosaženém stupni vzdělání a praxe
v oboru, která je odstupňována podle dosaženého
stupně vzdělání. Nově se posuzuje i spolehlivost žadatele o koncesi, statutárního orgánu žadatele, je-li
jím právnická osoba, a odpovědného zástupce. Za
spolehlivou se považuje osoba, která je bezúhonná
(ve smyslu zákona o pohonných hmotách se jedná
o osobu, která nebyla pravomocně odsouzena pro

trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský), a v posledních deseti letech neporušila
závažným způsobem daňové nebo celní předpisy
nebo zákon o pohonných hmotách.
Pro získání koncese pro výrobu a zpracování paliv
a maziv musí podnikatel splnit stejné podmínky jako
pro získání oprávnění k provozování živnosti vázané
podle dosavadní úpravy.
Distributor pohonných hmot je povinen podat
přihlášku k registraci elektronicky celnímu úřadu. Podmínkou registrace je kromě živnostenského
oprávnění pro distribuci pohonných hmot, bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun.
Další podmínky spočívají v tom, že distributorovi
nebyl vysloven zákaz činnosti a že distributor není
v likvidaci ani v úpadku.
Podnikatel, který byl ke dni nabytí účinnosti
novely oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva
a maziva anebo prodávat pohonné hmoty a hodlá
v této činnosti pokračovat, je povinen do 1 měsíce od
účinnosti zákona, tj. do 1. listopadu 2013, požádat
o koncesi a doložit příslušné doklady, pokud je nemá
živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení.
Pokud tak v této lhůtě neučiní, živnostenské oprávnění pro uvedené činnosti mu zanikne.
Distributor pohonných hmot, který byl zapsán
v registru distributorů pohonných hmot podle dosavadních předpisů, může v distribuci pohonných
hmot pokračovat po dobu 1 měsíce od účinnosti
zákona, tedy do 1. listopadu 2013. Nejpozději v poslední den uvedené lhůty musí podat přihlášku k registraci a poskytnout kauci. Pokud tak ve stanovené
lhůtě neučiní, bude jeho registrace zrušena dnem
2. listopadu 2013.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Výlov rybníka
v Lačnově
Za značného zájmu rybářské i nerybářské veřejnosti došlo v pátek 30. srpna k výlovu rybníka
v Lačnově. Hlavním důvodem byla snaha Rybářského sdružení Vysočina Polička zbavit rybník nánosů
bahna a současně vodních trav, které už pokrývaly
téměř celou vodní plochu a bránily rybolovu. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Tento zásah byl nezbytný, protože růst vodních
trav přesáhl únosnou míru. Příčinou tohoto jevu je,
že do rybníka, patřícího přilehlé pile pana Musila,
přitéká velké množství vody, takže je neustále čistá. S vodou ovšem přitéká, nejen při dešti, i velké
množství výživného kalu, což trávám velice vyhovuje a proto bují. O vyčistění rybníka jsme se
naposledy pokusili loni tím, že jsme jej na podzim
vylovili a nechali do prvních mrazíků vypuštěný,
ale ukázalo se, že tento meliorační zákrok nemá
dlouhého trvání. Tentokrát je naším cílem pokročit,
v rámci našich finančních možností, v odbahňování dna (sediment budeme vyvážet na vhodnou
zemědělskou plochu). Naposledy jsme takto postupovali v roce 2010.“
I tento výlov potvrdil, že se tady rybám daří...
„Je to rybník nesmírně úživný a není divu, že tady
ryby, hlavně líni a štiky, rostou „jako z vody“.
Jak jste se na odbahňování domlouvali s majitelem pily a rybníka panem Musilem?
„Domluva byla snadná, protože má, stejně jako
my, zájem udržet rybník (vodu využívá k výrobě
elektřiny) v dobrém, funkčním stavu i do dalších
let. Nezapomíná, že jsme to byli my, kdo rybník
v roce 1994, ještě za života starého pana Musila,
obnovili a po čtyřiceti letech mu navrátili dřívější funkci. Díky tomu jsme získali na třicet let bezplatný pronájem. Takže příští rok budeme slavit
dvacáté výročí obnovy rybníka a máme eminentní
zájem, aby nám to ještě dlouho vydrželo.“
Text a foto: L. Vrabec

20

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Odměna za dřinu a vytrvalost
Přes zdravotní problémy v jarních a letních
měsících dokázala Tereza Vytlačilová v druhé
části soutěžního roku, že již v 17 letech patří
do naší úzké ženské atletické špičky. Na soustředění ve dnech 19. až 24. srpna v Nymburce
zapracovala na technice a z plného tréninkového zatížení si odskočila 21. do Staré Boleslavi
úspěšně otestovat nové prvky v technice, zde

vyhrála oštěp i kouli velmi solidními výkony
46,01 m a 12,84 m. V neděli 25. 8. po návratu ze
soustředění již startovala v dešti a vichru na extraligovém mítinku v Pardubicích opět ve vrhu
koulí a v běhu na 200 m (12,00 a 27,10). V týdnu
27. 8. v podvečerních hodinách v rámci Jičínských memoriálů si v oštěpu vytvořila vítězným
hodem osobní rekord 49,39 m a v kouli výkon
12,10 m stačil na 2. místo.
Toto byla poslední prověrka před M ČR do 22
let v Ústí nad Orlicí, které se konalo ve dnech
31. srpna a 1. září. Tereza si nejprve v sobotu
v rámci rozcvičení „vysekla“ 100 m překážek
v čase 15,38 s a v neděli zahájila excelentně hod
oštěpem, jistě patřila k okruhu kandidátek na
medaili, ale spíše tak se štěstím na bronzovou,
jenže od prvních pokusů se držela na vedoucí
pozici, až v poslední 6. sérii pokusů ji přehodila letošní mistrně ČR v ženách a účastnice ME
v Tampere Petra Andrejsková. Přesto stříbrná
medaile a nový osobní rekord 49,91 m udělal
závodnici i početnému poli fanoušků, včetně
třídního učitele z poličského gymnázia, pana
Vavřína, velkou radost. Sledovat v úterý a v sobotu její nejdelší pokus na ČT sport mezi TOP
atletickými výkony byl velmi silný zážitek.
Jen si stačila přezout tretry a už běžela do sektoru ve vrhu koulí a přes jistou ztrátu koncentra-

Volejbal

ce po nečekaném zisku stříbra výkonem 12,78 m,
jí patřilo mezi specialistkami krásné 4. místo.
Jen větrné počasí a chlad nedovolily přehodit
vysněnou hranici 50 m, ale stříbrná medaile
v 17 letech mezi závodnicemi do 22 let potěšila,
vydařený závod zcela zkazil jeden s tatínků soupeřky agresivním chováním.
V neděli 8. září se konalo v Novém Městě
nad Metují finále mistrovství ČR družstev žen
a počasí se umoudřilo, jen občasné poryvy větru se podařilo úspěšně překonat a Tereze se
podařilo v tomto silně obsazeném finále zvítězit
v hodu oštěpen výkonem 51, 29 m. Tímto vítězstvím a dalšími body z koule a štafet 4 x 100 m
a 4 x 400 m pomohla oddílu AK Olympu Brno,
ve kterém startovala v extralize, k zisku stříbrné
medaile.
Výkonem 51,29 m se zařadila Tereza v 17 letech na 9. místo v historických tabulkách v hodu
oštěpem vedle takových jmen jako např. Bára
Špotáková.
V sobotu 14. září za trvalého deště startovala
v Břeclavi v Mistrovství Moravy a Slezska v soutěži družstev juniorek a opět zvítězila dle očekávání v hodu oštěpem výkonem 47,80 m, ale nečekaně zvítězila ve výšce výkonem 160 cm, kde za
sebou nechala i olympijskou vítězku z Olomouce
Janu Hartikovou a druhá doběhla v běhu na 100
m překážek v čase 15,46 s a se ziskem 31 bodů se
stala nejúspěšnější závodnicí.
Co se za těmito úspěchy skrývá? Jednak systematická desetiletá příprava a jednak tvrdá dřina
šestkrát týdně a o prázdninách dvoufázově, žádné diskotéky, žádné ožrávačky a přísná životospráva, proto musí na počátku každého měsíce
odpovědět na otázku: „Stojí ti to za to?“ a zatím
tvrdí, že ano.
V současné době se k tréninkové skupině připojily dvě mnohem více talentované slečny Kristýna Dvořáková a Kristýna Šafářová, které mají
předpoklady uspět ještě více, ale jsou ochotny
tolik obětovat atletice? Přesto každému trenérovi atletiky musí radost udělat, takové talenty
trénovat. Jsou zde i další, ale zdejší podmínky
nejsou atletice moc příznivé.
Za zmínku jistě stojí i výkony Milana Le Vieta a Vítka Kalvody, kteří jako hostující pomohli
udržet svitavským atletům II. ligu i pro příští
sezónu, ale jim bude věnován příští příspěvek.

Přípravka
Do turnajových maratónů zasáhla děvčata modrého trojkového minivolejbalu. Šlo o mistrovství oddílu, neboť v kvalifikaci se utkala pouze družstva Poličky. Postupně se seřadila od A, B, C, D, E družstev.
Svým výkonem na sebe upozornilo především
družstvo Poličky B (Světláková, Štejdířová, Tutková), které dokázalo společně s A týmem postoupit do
finálové skupiny. Zde jim budou soupeřkami tradičně hráčky Svitav, Lanškrouna a D. Újezdu.
Mladší žákyně
Velkým zklamáním byla kvalifikace mladších
žákyň. Tato soutěž se letos hraje pohárovým systémem ve třech skupinách, tzv. postupech a sestupech.
Děvčata nenavázala na družstvo žákyň z loňského roku. Velmi chybovala a vydřela vítězství pouze
ve třetím setu s děvčátky z Dolního Újezdu. Tápaly
jsme na všech postech, nepovzbuzovalo se, nebojovalo. O kapitánskou pásku si řekla nejlepší hráčka
Poličky Karolína Dvořáková. Slabou útěchou je poslední skupina s D. Újezdem a Litomyšlí.
Starší žákyně
Toto družstvo je v přípravě. Děvčata absolvovala
dva turnaje na úvod sezóny.
První zastávkou byly Svitavy. Již na třetím turnaji
jsme byly nalosovány s Bílovcem a Přerovem. Začínáme být jejich dvorními hráčkami. Stejné rozlosování na nás čeká i v rámci Poháru České republiky,
které se hraje na sklonku září - kde jinde, než v Bílovci.
Polička střídala pravidelně dvě šestky hráček.
Potřebovaly jsme se sehrát a zažít nový systém
hry. Myslím, že jsme to zvládly, nikde to neskřípalo. V odpolední skupině jsme se sešly s hráčkami
z Lanškrouna, Frýdku Místku a Prostějova. Mrzí
zaváhání v posledním zápase s děvčaty z Lanškrouna, protože jsme na ně měly.
Druhým turnajem byl mezinárodní turnaj ve Vídni. Opět stejná dvanáctka usilovala o co nejcennější
skalpy svých soupeřek. Vídeň se nám povedla. Jed-

- JarKa -

Zprávy oddílu ledního hokeje
V následující sezoně 2013-2014 nastoupí „A“
mužstvo ke svému prvnímu utkání v neděli
13. 10. v Litomyšli a doma se poprvé představí ve
čtvrtek 17. 10. proti Chrudimi.
Model soutěže je oproti loňskému nešťastnému
systému o poznání lepší. Základní část se bude
hrát dvoukolově, dále pak mužstvo v pořadí na
1.- 8. místě se v play off utkají o přeborníka kraje
a mužstva na 9. – 13. místě budou bojovat o Pohár
Vladimíra Martince.
Soupeři Spartaku Polička: Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Chrudim. Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Skuteč, Světlá nad Sázavou a nově Chotěboř a Ledeč nad Sázavou.
Soupeři juniorky Spartaku Polička: Choceň,
Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová a Světlá nad Sázavou.
Dorost, který bude obhajovat loňské prvenství
se utká s Hlinskem, Chocní, Chotěboří, Chrudimí, Lanškrounem, Moravskou Třebovou, Skutčí
a Světlou nad Sázavou.
Starší žáky čeká též obhajoba prvního místa
a mladší skončili loni třetí v pardubickém kraji.

Po základní části, kdy bude znám přeborník bude
opět soutěž sloučena s krajem Vysočina. Soupeři:
Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice,
Skuteč. Začátek soutěží této kategorie byl naplánován na sobotu 21. 9., ale oddíl Spartaku Polička
požádal o odložení utkání na nadcházející víkend,
tedy 28. 9. – 29. 9.
Stejný odklad čeká i juniorku, která měla začínat 27. 9.
Přípravka 2005 sehraje svoji soutěž s těmito
soupeři: Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová,
Pardubice a Skuteč. Je možné, že ještě během měsíce září může dojít k nějakým drobným změnám
jak v herním systému soutěží, tak třeba k odstoupení některého mužstva.
V závěru tohoto článku zve tímto výbor oddílu
LH a všichni hráči své fanoušky, kteří jsou v Poličce jedni z nejlepších, aby opět v hojném počtu
přišli povzbudit SPARTAK do hokejové arény v Poličce.
Výbor oddílu LH

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

noznačně velmi kompaktní a bojovný výkon předvedla především základní šestka (Dvořáková Mája,
Dvořáková Karolína, Kysilková Verča, Mičková Kačka, Báčová Nikola, Štejdířová Markéta). Hravě jsme
se probojovaly do finálového rozstřelu. Zde jsme narazily na Češky ze Znojma a jejich základní šestka
pro nás byla tvrdým oříškem. Nicméně čekal na nás
boj o 3. místo s místním Sokolem Vídeň. Poměrně
hladce jsme prohrály první set, ve druhém ale došlo
k obratu a soupeřky jsme rozdrtily, především zlepšeným výkonem druhé nahrávačky Kateřiny Lidmilové. V tiebreaku byl stav jako na houpačce, pro nás
s radostným koncem.
Třetí místo je fantastické, stejně jako předvedená
hra. Podvečerní Prátr byl sladkou tečkou za naším
pobytem ve Vídni.
Muži
Předvádějí výkony, kdy se muži radují z výher
pouze v sudé týdny. Čtyři prohrané zápasy a dvě vítězství stačí pouze na aktuální 6. místo.
-har-
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Kladkostroj Polička obhájil vítězství!
V sobotu 24. srpna se konal další ročník závodu
dračích lodí na Velkém Dářku u Žďáru nad Sázavou.
Největší závod na Vysočině a jeden z největších
v ČR dopadl opět výborně pro poličskou posádku
Kladkostroj Polička, která je sestavena ze cvičenců
fitcentra na plaveckém bazénu. Naše posádka po loňském vítězství letos tento úspěch zopakovala a jako
první v historii soutěže, vyhrála závod na Velkém
Dářku dvakrát.
V hlavní kategorii Liga Vysočiny startovaly vedle
Kladkostroje i další dvě poličské posádky. V nabité
konkurenci 35 lodí bylo naše město velmi úspěšné,
všechny tři poličské lodě se umístily v první desítce,
na prvním, sedmém a devátém místě a porazily posádky z Prahy, Brna, Plzně, Nymburka, Opavy, Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, Chotěboře a mnoha dalších míst ČR.
Výše zmíněným poličským týmům, které obsadily
7. a 9. místo gratuluji k pěknému výsledku. Gratuluji
také vítězkám v kategorii žen, vítězná posádka reprezentující Dolní Újezd měla ve svých řadách i několik poličských děvčat.
A nyní zpět k vítěznému Kladkostroji Polička.
V naší posádce startovalo 12 borců z loňské sestavy
a 9 nových členů. Kdo chtěl uspět v nominaci, musel
mít hodnotný rekord v silově vytrvalostním veslování, patřičné nasazení při tréninku veslování a přijatelnou tělesnou hmotnost.
V naší vítězné posádce bylo 18 borců z TOP 20
v kondičním veslování na spodní kladce. Celá příprava byla zakončena stejně jako loni povinným tréninkem na vodě v pátek 23. 8. před sobotním závodem.

Tenis
24. 8. turnaj staršího žactva v Poličce. Mezi 16
chlapci se zúčastnili domácí hráči, Radim Hnát,
Martin Tutko, Péťa Sotona, Zdenda Jílek a Adam Jelínek. Zdenda a Adam obsadili 3. místo ve dvouhře
a Adam ještě 3. místo ve čtyřhře.
26.-30. 8. poslední prázdninový týden se nesl ve
znamení soustředění našich hráčů, kteří v letošním
roce hájili barvy našeho oddílu v soutěžích družstev
babytenistů, mladších a starších žáků. Soustředění
se konalo za finanční podpory města a zúčastnilo se
ho 21 hráčů.
30. 8. mistrovství republiky neregistrovaných hráčů v Prostějově. Barvy našeho oddílu hájila ve čtyřhře žen Lída Teplá, která se spoluhráčkou z Ústí nad
Labem získala krásné 2. místo.
31. 8. turnaj v babytenisu ve Svitavách. Na tomto
turnaji startovalo 16 dětí a hrály dohromady kluci
s děvčaty. Kačka Kotvová obsadila 7. místo, Simča
Válková 9. místo a Šárka Uhlířová 14. místo.
31. 8. turnaj staršího žactva v Hlinsku. Z našich
hráčů vyrazili na další turnaj Adam Jelínek a Zdenda Jílek a oba vyhráli jeden zápas ve dvouhře.
31. 8. turnaj dorostu v Poličce. Mezi dorostenci bojoval o body Filip Slaný a mezi dorostenkami Lucka
Jílková. Lucka jednou vyhrála ve dvouhře a ve čtyřhře obsadila 2. místo.
7. 9. turnaj B starších žáků ve Vysokém Mýtě. Na
tomto turnaji vyšší kategorie pokoušel štěstí Adam
Jelínek, ale bohužel mu los nepřál a neprošel do dalšího kola.
7. 9. turnaj starších žáků v Letohradu jeli Zdenda
Jílek a Martin Tutko. Ve čtyřhře obsadili 3. místo
a stejná pozice patřila Zdendovi také ve dvouhře,
když ve čtvrtfinále porazil po tříhodinové bitvě svého soupeře.
14. 9. turnaj starších žáků v Poličce. Tohoto deštivého turnaje se z našich zúčastnili pouze Adam
Jelínek, který po velice dobrém a bojovném výkonu
vyhrál jeden zápas ve dvouhře a Zdenda Jílek, který
obsadil 2. místo ve čtyřhře.
15. 9. turnaj babytenistek ve Skutči. Simča Válková
vyrazila na poslední turnaj této sezóny a mezi 19 děvčaty obsadila 5. místo.
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V sobotu dopoledne jsme měli v rozjížďkách určité
problémy se synchronizací pádlování, ale přesto
se nám podařilo hned po dvou jízdách, druhým nejlepším součtem časů, postoupit do večerního finále
mezi 8 nejlepších lodí.
Ve finálovém sprintu na 200 m již klaplo v technice pádlování téměř vše tak, jak mělo a naše loď proplula cílem jako první. Všichni jsme moc rádi, že se
nám zdařila obhajoba vítězství, což nebyl rozhodně
snadný úkol.

Loni jsem uvedl parametry dračí lodě, letos jen
připomenu, že měří 12,5 m, váží 250 kg, s posádkou
většinou více než 2 tuny a stojí 250 000 Kč. Posádku
tvoří 20 pádlujících, 1 bubeník a 1 kormidelník.
Naše vítězná posádka měla tuto sestavu: bubenice- vedoucí vychovatelka mládeže a šampionka
veslování na kladce Ludmila Nožková DiS. (28),
2. háček- kondiční kulturista a úspěšný všestranný
sportovec Bc. Jaroslav Trávníček (45), učitel tělesné
výchovy, biologie, všestranný sportovec, instruktor
sportovního lezení, mezinárodně úspěšný reprezentant ČR ve skateboardingu Mgr. Stanistav Nožka (38), fotbalista a kondiční cvičenec Ing. Vojtěch
Mešťan (26), absolutní vítěz GRAND PRIX Praha,
kulturista a boxer Zbyněk Žižka (28), kulturista
Petr Škaroupka (20), kulturista a kick boxer Robin
Běhoun (27), bývalý profesionální voják, kulturista,
cvičenec crossfitu (vrcholná forma fitness, proslulá
extrémně náročnými tréninkovými jednotkami), atlet s postavou desetibojaře Jindřich Jílek (23), bývalý

instruktor fitcentra, finalista česko-slovenské soutěže Doformy s Muscle & Fitness a stříbrný veslař na
kladce Tomáš Lněnička (34), juniorský vicemistr
světa ve skateboardingu, šampion dorostu a juniorů ve veslování na kladce Jakub Knettig (17), bývalý
reprezentant ČR v naturální kulturistice, vicemistr
Evropy NATURAL Jaroslav Petr (33), kulturista
s postavou atleta desetibojaře Petr Horníček (30),
kondiční cvičenec, téměř dvoumetrový Jaroslav
Jirásek (36), vicemistr světa v silovém trojboji Konstantin Ožinskij (28), kondiční cvičenec, rekordman
v hubnutí Zdeněk Zavoral (40), kulturista Vojtěch
Melša (25), kondiční cvičenec, vyznavač především
běhu na lyžích a powerslide nordic traineru (kondiční aktivita, kombinující prvky in-line bruslení a běhu
na kolečkových lyžích) Jarmil Cik (47), kulturista Josef Vomáčka (21), kondiční cvičenec a cyklista Vladimír Němec (30), kondiční kulturista a mnohaletý
cvičenec fitcentra Vlastimil Novák (52) a kapitán
dračí lodi a 1. háček- bývalý reprezentant ČR v naturální kulturistice, medailista Natural Universe Jiří
Štěpánek (49).
Všichni tito borci si byli dobře vědomi skutečnosti,
že pro druhé vítězství musí být dokonale připraveni.
Proto 3x, 4x, někteří i 5x týdně posilovali, veslovali
a běhali.
Celé posádce Kladkostroj Polička děkuji za skvěle
odvedenou práci jak v tréninku, tak i v samotném
závodě na Velkém Dářku. Děkuji také všem manželkám a přítelkyním, které nás doprovázely a byly
oporou po celý soutěžní den. Moje poděkování patří
také všem Poličákům, kteří nám fandili.
Jménem celé posádky dračí lodě děkuji starostovi
Poličky Jaroslavu Martinů za pozvání všech úspěšných závodníků a příjemné setkání na MěÚ.
Děkuji také firmě Bartosh za potisk dresů a firmě
Orfast za spolupráci při propagaci.
Co dodat závěrem? Podaří se Kladkostroji Polička vyhrát i potřetí? To se dozvíme v srpnu roku
2014. V příštím roce si budu, mimo jiné, také přát,
aby Žďárské Vrchy nedostaly vlivem intenzivních
letních bouří tak silný, ničivý úder, v podobě mnoha
vyvrácených a zpřerážených stromů, jako tomu bylo
během letošního léta.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Kurzy plavecké školy
Pondělí:
16.00 – 17.00 hod. přípravka Orka
			
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,
			
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 hod. děti,
kapříci 4 -7 let velký b.
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací
kurz st. žáci
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod. plavecký
oddíl A+B Orka
Zdeněk Jandík
Úterý:
14.30 – 15.30hod. cvičení a plavání
pro těhotné
Zdena Šemberová
16.00 -17.00 hod. Delfínek 5 -9 let.
			
Zita Nešťáková
Středa:
13.00 – 13.30 hod. Batolata malý
bazének - Pulečci
Jana Nyklová
13.30 – 14.00 hod. Batolata malý
bazének - Medúzky
Jana Nyklová
14.00 – 14.30 hod. Batolata malý
bazének - Pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. Batolata malý
bazének - Medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod. Batolata malý
bazének - Medúzky
Jolana Kozlová
15.30 – 16.00 hod. Batolata malý
bazének - Medúzky
Jana Divoká
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16.15 - 17.00 hod *veřejnost - rodiče
s dětmi od 2 -3 let – Želvičky velký b. + malý b.
Jana Divoká
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
			
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Jana Divoká
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl Orka.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.
737 867 342., e-mail: bazen@tespolicka.cz, plavecká
škola Jolana Kozlová, tel. 731 020 030, e-mail: plaveckaskola@tespolicka.cz, hospodářka plaveckého
bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz.
Vážení rodiče, nabízíme vám s dětmi ve věku od 2
do 3 let *plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby starší 18 let. Kurs je dostupný pro širokou
veřejnost. Přihlášky obdržíte po telefonické dohodě
na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Mnoho plaveckých úspěchů přeje za kolektiv Plavecké školy a Plaveckého bazénu
Jitka Kmošková

Fotbal
KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA
muži„A“:
středa 4. 9. V předehrávce jsme pokořili zálohu
třetiligové Chrudimi!
SK POLIČKA:MFK CHRUDIM „B“
3:2
Branky: 9. Mirek STEJSKAL, 15. a 83. Petr Navrátil, 30. Havránek, 61. Kopp
Polička: Slaný – Škoda, Pavliš, Ehrenberger, Mužík (46. Klein V.) – Poul (85. Stoklásek), Petr J., Švec
T., Navrátil, Stejskal (90. Kysilko)
Chrudim B: Vostradovský – Beneš, Meduna
(67. Hlavatý), Tlapák (83. Zeman), Strnad, Řezníček,
Malinský, (63. Mrázek), Hannich (46. Kopp), Langr,
Žalud, Havránek (73. Kratochvíl)
V předehrávaném utkání 14. kola TLAPNET krajského přeboru jsme hostili aspiranta postupu – zálohu třetiligové Chrudimi. Hosté po nedělní domácí
porážce od Hlinska přijeli do Poličky s odhodláním
odčinit pro ně tuto nepříjemnou ztrátu. Ovšem domácím vyšel úvod zápasu parádně. Hned v 9. minutě
otevřel skóre Mirek Stejskal po individuální akci Tomáše Poula – 1:0. V 15. minutě o sobě dal vědět Petr
Navrátil a krásnou střelou z 20 m překonal hostující brankáře podruhé 2:0. Domácí hráli s chutí a ve
23. minutě přišla akce jako přes kopírák, uvolnění
Poula z pravé strany, ale tentokráte míč Stejskalovi
utekl pod kopačkou… Hosté samozřejmě nesložili
zbraně a ve 25. minutě trefili břevno, to bylo první
varování. Ovšem ve 30. minutě se už prosadil v pokutovém území důrazný Havránek a snížil na 2:1. Ve
37. minutě měl třetí gól na kopačce Navrátil po krásné přihrávce za obranu, s chutí hrajícího Poula, ale
odkrytou branku Vostradovského trestuhodně netrefil! Hosté byli více na míči a snažili se o vyrovnání.
V závěru neudržel nervy na uzdě Žalud a po plivnutí
na protihráče byl sudím vyloučen!
Ve druhém poločase si hosté hrající v deseti vynutili územní převahu a v 61. minutě střídající Kopp
vyrovnal na 2:2 a začínalo se od nuly. Hosté se svým
širokým kádrem, v průběhu druhého poločasu, po-

Ve 45. minutě po faulu na Tomaše Poula zkoušel
slal trenér Teplý do hry 5 čerstvých hráčů se snahou
svoje štěstí Petr Navrátil, ale jeho „trestňák“ skončil
o vstřelení vítězné branky. Naše mužstvo se snažilo
těsně nad břevnem Jandáčkovy svatyně. Do kabin se
spíše z rychlých protiútoků a dvakrát měl na kopačce
tak odcházelo v chladném odpoledni za bezbrankorozdílový gól střídající Vojta Klein, ale pokaždé ho
vého stavu 0:0.
včasným vyběhnutím vychytal hostující brankář
V poločasové přestávce trenér Kysilko důraznou
Vostradovský. V 83. minutě přišlo šťastné rozhodnutí této středeční zápletky pro naše mužstvo a dru- domluvou k hráčům, že takhle by to tedy nešlo a soupeř se sám neporazí … chtěl vyburcovat hráče ke
hým gólem v zápase se prosadil po rychlé akci Petr
Navrátil a rozradostnil početné domácí publikum – zlepšenému výkonu. Ve druhém poločase naše mužstvo přeci jenom zabralo, zatlačilo hosty na jejich
3:2. Pojistku v podobě čtvrtého gólu měl na kopačce
Tomáš Poul, ale opět výborně zasáhl Vostradovský. polovinu a zlepšilo kombinaci. V 51. minutě se vytáV závěru zápasu vrhli hosté všechno na jednu kartu, hl proti Poulově střele brankář Jandáček. V 53. mipřišpendlili nás před pokutové území, ale k vyrovná- nutě po rohovém kopu Navrátila, Tomáš ŠVEC
udobřil domácí fanoušky úvodním gólem zápasu
ní jim nepomohlo ani tříminutové nastavení!
Po závěrečném hvizdu přišla velká radost domá- – 1:0. V 62. minutě agilní Poul opět zkoušel svoje střelecké štěstí, ale jeho pokus opět výtečně kryl hostucího mužstva, které i ve čtvrtém domácím zápase
jící Jandáček. Utkání tak pomalu směřovalo k jednonaplno bodovalo! Tímto vítězstvím jsme se posunuli
brankovému vítězství domácích, ale v 88. minutě se
do čela krajského přeboru, když máme o zápas více.
trefil střídající Vojtěch KRÁL, když nadvakrát svým
důrazem přehlavičkoval v malém vápně hostujícího
SK POLIČKA			
2 (0)
brankáře – 2:0. Nakonec mohl V. Král přidat ještě
Jiskra HEŘMANŮV MĚSTEC		
0 (0)
jednu branku, ale po centru Jiřího Petra směřovala
Branky: 53. ŠVEC Tomáš, 88. KRÁL Vojtěch
Sestava: Slaný – Škoda, Pavliš, Ehrenberger, jeho hlavička těsně vedle! Utkání tak skončilo našim
utrápeným, ale zaslouženým vítězstvím.
Mužík – Poul, Petr J., Švec T., Navrátil – Stejskal
(80. Král V.), Petr O.
TABULKA - TLAPNET KP Pardubicka – muži „A“
V dalším utkání TLAPNET krajského přeboru
jsme hostili nováčka – Jiskru Heřmanův Městec.
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
Hosté, kteří se po třech odehraných kolech krčili na
1. Pardubičky 4 4 0 0 9: 3 12
( 6)
chvostu tabulky, přijeli s velkým odhodláním bodovat. Jejich důraz a vytrvalost v celoplošném napadá2.
Hlinsko
4 3 0 1 10: 4 9
( 3)
ní našich hráčů nám během prvního poločasu dělaly
3.
Choceň
4 3 0 1 8: 2
9
( 3)
velké problémy. Když k tomu přidáme velmi chladný
projev našeho mužstva s řadou zkažených přihrávek,
4. SK POLIČKA 4 3 0 1 9: 4
9
( 0)
tak lze zkonstatovat, že první poločas za moc nestál
a fotbal plakal … Za zmínku stála pouze střela Tomáše Poula z 21. minuty, která byla ztečována na rohový
I. B TŘÍDA sk. „B“ PARDUBICKA:
kop, po jehož rozehrání nedokázal prostřelit hradbu
muži „B“:
těl stoper Martin Pavliš. Ve 44. minutě mohlo být veSlavoj CEREKVICE N/L.		
0
selo na hostující lavičce, když bomba nejlepšího hráSK POLIČKA „B“			
0
če hostí Hlaváče lízala pravou tyčku domácí svatyně.
Sestava: Dobeš – Vondra, Jílek, Stoklásek, Mihulka – Bureš, Kysilko, Klein V., Kučera D. – Stodola,
Scheib J. (Vaško, Švec Fr., Harašta)
V prvním poločase byli lepším mužstvem domácí,
ale svoje šance nevyužili. Ve druhém poločase se obraz hry vyrovnal a béčko si odvezlo zasloužený bodík
a zůstává stále neporaženo.
Kulhavým. Závod byl organizován ve spolupráci
TABULKA – I. B. třída sk. B – muži „B“
se základními školami z Poličky a okolí a zúčastnilo se ho celkem 43 dětí všech věkových kategorií.
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
První 4 z každé kategorie postoupili do finálového
1. Lanškroun B 4 3 0 1 11: 7 9
( 0)
závodu, který se uskutečnil 22. září ve Vysokém

Vyhodnocení SK PRIMA poličského poháru
V letošním roce jsme se v oddílu rozhodli, že
v Poličce uspořádáme první ročník seriálu dětských závodů v cyklistice. SK PRIMA poličský
pohár se skládal ze 3 závodů, které se uskutečnily
v jarních měsících v Liboháji a byl zakončen časovkou na silnici směrem na Baldu, která se uskutečnila 7. září.
Do celkového pořadí seriálu se započítávali
všichni závodníci, kteří se zúčastnili alespoň dvou
závodů.
První závod proběhl 12. května v rámci závodu
MTB Poličského cross-country závodu pořádaného Cyklo-Ski klubem Polička. Závodu se zúčastnilo celkem 38 dětí s největší účastí dětí v předškolních kategoriích.
Druhý závod proběhl 11. června a byl součástí
regionálního seriálu „Hledá se vítěz“, který je organizován kolegy z Cyklo Bendl z Vysokého Mýta
a je podporován olympijským vítězem Jaroslavem

Poličský out
Dne 2. 11. se uskuteční v hale
ZŠ Na Lukách IX. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out. Přihlášky přijímáme do 24. 10. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družstev
je omezen na osm. Více informací na www adrese
policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Mýtě. Rád bych touto cestou poděkoval za podporu všem zúčastněným školám a věřím, že tyto školy budou v příštím roce inspirací i pro další.
Poslední závod se uskutečnil 7. září a i přes překlep v čase startu na pozvánce v Jitřence se závodu
zúčastnilo 26 dětí opět hlavně předškolního věku.
Za zmatečnou informaci se všem omlouváme.
Po ukončení posledního závodu proběhlo vyhlášení celkového pořadí seriálu.
Výsledky jednotlivých kategorií celkově:
Odrážedla - chlapci: 1. Schaffer Jan
Odrážedla - děvčata: 1. Hnítová Adéla
Předškolní - chlapci: 1. Hnát Petr
Předškolní - děvčata: 1. Schafferová Barbora,
2. Srnská Amálie
Mini-žactvo - chlapci: 1. Faltýnek Jan
Před-žactvo - děvčata: 1. Srnská Patricie,
2. Bartoňová Adéla
Mladší žáci: 1. Pešl František
Mladší žákyně: 1. Šafářová Zuzana
Kadeti: 1. Lidmila Martin
Kadetky: 1. Srnská Tereza
Celkové výsledky poháru i jednotlivých závodů
naleznete na webových stránkách našeho oddílu
www.skprimapolicka.cz.
Všech závodů se dohromady zúčastnilo 88 dětí,
což považujeme za solidní účast a věříme, že v následujícím ročníku poháru na startu uvidíme ještě
více mladých závodníků z Poličky a okolí.
-iš-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

2.

Verměřovice

4

3.

Ústí n. O. B

4

4. SK POLIČKA B 4

3 0 1

6: 5

9

( 3)

2 2 0

8: 2

8

( 2)

2 2 0

6: 4

8

( 2)

I. A třída: dorost U19:
Sokol LIBCHAVY			
2 (1)
SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ		
7 (2)
Celý první poločas byl herně poměrně vyrovnaný
a skončil našim vítězstvím 2:1. V druhém poločase se
obraz hry úplně změnil. Celý tým neskutečně zabral
a kombinační hrou soupeře zcela vymazal. Výhra 7:2
je zcela zasloužená a pochvalu zaslouží všichni !
Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Jablonné n. O. 2

2 0 0 18: 2

6

( 3)

2.

POLIČKA /
POMEZÍ

2

2 0 0 10: 3

6

( 3)

3.

Žichlínek

2

1 1 0 7: 3

4

( 1)

I. A třída: žáci starší:
Sokol JABLONNÉ N/ORL.		
SK POLIČKA			

11 (7)
0 (0)

I. A třída: žáci mladší:
Sokol JABLONNÉ N/ORL.		
SK POLIČKA			

1
2

23

Plavecký bazén
1. úterý

2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý

9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý

16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý

23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa

6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00,14.30 - 15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 16.00 - 17.00 dvě dráhy, 17.00 20.00 z toho od 17.30 - 19.30 tři dráhy
6.00 - 7.30, 17.30 - 19.00 kondiční
plavání,19.00 - 20.00 Aquaerobic
6.00 - 7.30, 14.00 - 17.30, 17.30 - 19.00
tři dráhy, 19.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 19.00,
19.00 - 20.00 kondiční plavání
14.00 - 20.00
zavřeno
6.00 - 7.30, 12.00 - 13.30, 14.30 - 16.00,
18.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 14.30, 14.30 - 15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 15.30 - 17.00 dvě dráhy, 17.00 20.00 z toho od 17.30 - 19.00 tři dráhy
6.00 - 7.30, 17.30 - 19.00 kondiční
plavání,19.00 - 20.00 Aquaerobic
6.00 - 7.30, 14.00 - 17.30, 17.3 - 19.00
tři dráhy, 19.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 19.00,
19.00 - 20.00 kondiční plavání
14.00 - 20.00
zavřeno
6.00 - 7.30, 12.00 - 13.30, 14.30 - 16.00,
18.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 14.30, 14.30 - 15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 15.30 - 17.00 dvě dráhy, 17.00 20.00 z toho od 17.30 - 19.00 tři dráhy,
6.00 - 7.30, 17.30 - 19.00 kondiční
plavání,19.00 - 20.00 Aquaerobic
6.00 - 7.30, 14.00 - 17.30, 17.3 - 19.00
tři dráhy, 19.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 19.00,
19.00 - 20.00 kondiční plavání
14.00 - 20.00
zavřeno
6.00 - 7.30, 12.00 - 13.30, 14.30 - 16.00,
18.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 12.00 - 14.30, 14.30 - 15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 15.30 - 17.00 dvě dráhy, 17.00 20.00 z toho od 17.30 - 19.00 tři dráhy
6.00 - 7.30, 17.30 - 19.00 kondiční
plavání,19.00 - 20.00 Aquaerobic
6.00 - 7.30, 14.00 - 17.30, 17.3 - 19.00
tři dráhy, 19.00 - 20.00
6.00 - 7.30, 10.00 - 19.00,
19.00 - 20.00 kondiční plavání
14.00 - 20.00
zavřeno
svátek 14.00 - 20.00
6.00 - 20.00, z toho od 17.30 - 19.00 tři
dráhy
6.00 - 17.30, 17.30 - 19.00 kondiční
plavání, 19.00 - 20.00 Aquaerobic

31. čtvrtek

6.00 - 7.30, 14.00 - 17.30, 17.30 - 19.00
tři dráhy, 19.00 - 20.00

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 238/2011 ze
dne 10. 8. 2011 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti do jednoho roku! Děti ve věku 1 až 3 let
mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gumičkou
kolem nohou! DĚTI DO 10 LET VĚKU MAJÍ VSTUP
POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!
UPOZORNĚNÍ: při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY zahájen ve středu 18. října
muži: 		
středa a pátek od 16.00-19.30 h.
ženy: 		
čtvrtek od 16.00-19.30 h.
		
sobota od 15.00-16.55 h.
společná:
sobota od 17.00 do 20. 00.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a www stránkách: město Polička,
T.E.S., s.r.o.
Informace:
Jitka Kmošková 737 867 342
		
bazen@tespolicka.cz
		
731 020 030
		
plaveckaskola@tespolicka.cz,
		
Zdena Mihulková: 461 725 631
		
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
po, st, pá:
10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
čt: 		
14.00-20.00 h.
so: 		
18.00-20.00 h.
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem. Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
ZIMNÍ STADION:
Provoz zahájen 1. 10.
Vstupné:		
děti
20 Kč
		
dospělí
35 Kč
Veřejné bruslení
– sobota, neděle 14.00 – 15.30 hod.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu, Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
KONTAKT: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.
cz, tel. 737 867 342, 461 725 631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org
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